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  :چكيده

 از يكي گفت توان مي كه چرا است واضح امري ديني هاي آموزه آموزش در وپرورش آموزش نقش 

 داده ترجيح آموزش بر قرآن صريح نص بنابه كه پرورش بعد در وپرورش آموزش دستگاه وظايف مهمترين

 مواد كالم يك ودر وجوانان نوجوانانٰ◌  كودكان ومذهبي ديني حس پرورش) الكتابه ويعلمهم ويزكيهم(  شد

 توانسته وپرورش آموزش تربيتي هاي برنامه حد چه تا اما. باشد مي آموزان دانش نام به خود ومحصوالت

 واقع به كه باشد مي زمينه اين در ِپژوهي واقدام وبررسي تحقيق مند نياز باشد بوده موفق مسير ينا در است

 مفيد هاي برنامه با ايم توانسته ميزان چه ويا ايم؟ داده انجام مورد اين در را وظايفمان از مقدار چه ببريم پي

 در ميتوان را متربيان ديني پرورش واقعي نمود. باشيم؟ آورده فراهم را متربيان وتربيتي ديني رشد موجبات

 پرسيده خود از بايد.  نهضت اين وپرچمدار دار راطليعه تربيتي مربيان و دانست نماز فريضه به عالقه ايجاد

 مسير دراين موجود امكانات به باتوجه اند توانسته حد چه وتا يانه؟ اند بوده موفق راه اين در آيا كه باشند

 خلوت از همواره خدمت در آموزش و پرورش افتخار متمادي ساليان طي در اينجانب. دباشن شده واقع مفيد

 اين در تحقيق يك به دست داشت برآن مرا مسئله وهمين بودم دررنج مدارس جماعت نماز صفوف بودن

 آمده ادامه در تجربه اين حاصل كه نمايم بررسي مختلف زواياي را مسئله اين مختلف وابعاد بزنم زمينه

  . گيرد قرار همكاران ساير واستفاده حق قبول مورد واميدوارم
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  مقدمه

است. بدون آموزش و پرورش اثر بخش هيچ  دانش آموزآموزش و پرورش سنگ زير بناي رشد و تربيت 

را  دانش آموزي روي سعادت و خوشبختي را نخواهد ديد. توجه صرف به علم منهاي پرورش،  دانش آموز

ان كه مطرح است  دانش آموزيده اي خواهد نمود. در اين ميان يكي از مسائل تربيتي دچار مشكالت عد

  ان از جمله عالقه مند كردن آنها، به نماز و نماز جماعت است. دانش آموزپرداختن به تربيت ديني 

ترين  ساده انگاري در اين مسير نسل ها را به قربانگاه ميكشد وسرمايه هاي انساني را تباه مي سازد مهم

عامل در تربيت نيكو در افراد درك و كاربرد مؤّثر نماز در زندگي است.انجام فريضه ي نماز باعث تربيت 

  صحيح فرد خواهد شد و از اين رهگذر نتايج سودمند عايد فرد و جامعه خواهد كرد.

برخوردار است  در اين ميان اهميت نماز جماعت بر كسي پوشيده نيست و آئين اسالم از بعد اجتماعي مهمي

وبر آن تكيه و تاكيد كرده است. برگزاري نماز هاي روزانه ي واجب نيز به صورت جماعت و گروهي يكي از 

  اين برنامه هاست.

  به چند مورد از آن ها اشاره ميكنم.  احاديث و روايات زيادي در مورد اهميت نماز جماعت ذكر شده كه

ذان را بشنود و بي دليل در نماز جماعت شركت نكند، ارزشي از رسول خدا (ص) نقل شده: نماز كسي كه ا

  ). 375، ص5ندارد. ( رسائل الشيعه،ج
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در حديثي تحقير نماز جماعت، به منزله ي تحقير خداوند، به شمار آمده است.(من ال يحضره 

  )  377،ص1الفقيه،ج

ي داند.( مستدرك اگر تعداد افراد در نماز جماعت از ده نفر گذشت حساب آنرا جز خدا كسي نم

  )487،ص 1الوسائل،ج

نماز جماعت عالوه بر پاداش هاي زيادي كه دارد، آثار معنوي و اجتماعي و سياسي و اخالقي و تربيتي 

زيادي نيز در جامعه و افراد دارد از جمله جلوگيري از انحراف، افزايش خود كنترلي، افزايش خصلت ها و 

يش ايمان، احساس همدردي وانسانيت، افزايش صبر و استقامت ارزش هاي مثبت فردي، كاهش جهل و افزا

  و..............

با همه ي پاداشها و آثاري كه براي نماز جماعت وجود دارد، برخي از اين فيض بزرگ محرومند و با تأسف 

شاهديم كه بسياري به آن بي اعتنا و كم رغبت اندو حتي در همسايگي مسجد به سر ميبرند، ولي در 

قسمتي از اين مشكل متوجه ما   ت مسلمين حاضر نميشوند كه اين موضوع واقعا درد آور استجماع

وظيفه ي تعليم و تربيت  ميباشد كه سهم بزرگي در اين قضيه داريم به همين علت من نيز فرهنگيان 

ت در نماز گروهي از افراد جامعه را بر عهده دارم، وقتي مشاهده ميكنم كه دانش آموزانم با عالقه و رغب

جماعت شركت نميكنند و به بهانه هاي مختلف از شركت در نماز جماعت شانه خالي ميكنند وظيفه ي خود 

ميدانم با توجه به اهميت اين موضوع به آن حساسيت نشان داده و قدمي در اين راه بردارم و با استفاده از 

يت نماز ونماز جماعت آشنا سازم و آن ها را روشهاي ابتكاري و جذاب و غير مستقيم دانش آموزانم را با اهم

مند سازم وبا اين كار از  به خواندن نماز و شركت در نماز جماعت بدون اعمال زور و اجبار و ترساندن عالقه

بروز بسياري از مشكالت فردي و اجتماعي كه ناشي از عدم پرداختن به اين موضوع حاصل ميشود جلو 

ات گوناگون بهترين زمان براي پرداختن به مسائل ديني از جمله نماز ونماز گيري كنم چرا كه بنا به تحقيق

  ميباشد. تحصيل جماعت دوران 
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هر چند تحقيقات و اقدامات زيادي توسط افراد متخصصين امر در مورد اين موضوع انجام گرفته اما اين 

                     اقدامات كافي نبودن و نياز به اقدامات بيشتري مي باشد.

                          

  بيان مسئله

داشتم بيشتر اوليا از عدم عالقه مندي بچه هايشان به نماز حيطه كاري ام اي كه در  طي چندين سال تجربه

ابراز ناراحتي ونگراني مي كردند ومديران محترم و مربيان پرورشي نيز از عدم عالقه مندي دانش آموزان به 

ميكردند در بيشتر مواقع براي شركت دانش آموزان در نماز جماعت مجبور بودند نماز جماعت ابراز ناراحتي 

به روش هاي نا مناسب مثل ترساندن دانش آموزان از نمره انضباط و غيره بپردازند و يا از روش هايي مثل 

ارد دانش ها نيز كارساز نبود چرا كه باحذف اين مو دادن شكالت يا كارت امتيار روي مي آوردند كه اين روش

  آموزان به بهانه هاي مختلف از شركت در نماز جماعت فرار ميكردند.

را در مدرسه  ديني و مذهبيامسال نيز مثل سال هاي گذشته با اينكه با تهيه ي برنامه هاي جذاب و متنوع 

به شركت در برگزار كرده بوديم اما بعد از اجراي اين برنامه ها شاهد بودم كه دانش آموزان عالقه ي چنداني 

نماز جماعت از خود نشان نميدادند و تعداد كمي از دانش آموزان در نماز جماعت شركت ميكردند واكثر آن 

ها به بهانه هاي مختلف مثل دير آمدن به مدرسه، ،قايم شدن در زير ميز كالس ها و يا بازي كردن در حياط 

ز به خاطر ترس از كم شدن نمره انضباط و مدرسه در نماز جماعت شركت نميكردند و در بيشتر مواقع ني

ترس از معلّمان و نوشتن نام آنها و دادن به معلمان مربوطه در نماز جماعت شركت ميكردند. مدير محترم 

نيز چندين بار اين موضوع را با همكاران در ميان گذاشت و از آن ها خواست كه دانش آموزان را تشويق 

  اين راهكار ها جوابگو نبودند.د. اما كنند كه در نماز جماعت شركت كنن
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گسترش اين نظر غلط باعث ميشود كه معلمان فقط به جنبه آموزشي دانش آموزان بپردازند واز پرداختن به 

مسائل تربيتي و نقش الگويي خود غافل شوند كه در اين صورت امكان موفقيت در اين امر مهم تنها توسط 

  خواهد بود. مربيان پرورشي ممكن و حتي غير ممكن

همچنين به علت عدم آگاهي دانش آموزان از طرز برخورد با اشتباهات دوستانشان در نماز خانه باعث ميشد 

كه با همديگر در گير شوند و اين به مرور زمان باعث ميشد كه به علت تجربه ي اتفاق هاي ناخوشايند از 

  رفتن به نماز خانه و شركت در نماز جماعت پرهيز كنند.

به ميزان اهميت نقش معلمان به پرداختن به مسائل تربيتي و ديني از جمله عالقه بر اين تصميم گرفتم بنا

مند كردن دانش آموزان به نماز پي ببرم و اين تجربه را در اختيار ساير همكاران قرار دهم و از اين طريق 

باعث تربيت صحيح فرد خواهد شد قدمي در تربيت ديني دانش آموزانم بردارم چرا كه انجام فريضه ي نماز 

  و از اين رهگذر نتايچ سود مندي را عايد فرد و جامع خواهد كرد.

اما متاسفانه بعضي مواقع به   كه همه ي ما معلمان بر اهميت تربيت ديني دانش آموزان واقف هستيم با اين

ش ميكنيم كه تعليم و تربيت بهانه هاي مختلف از پرداختن به اين موضوع مهم غافل ميشويم و به كلي فرامو

مكمل هم هستند. اين دو مانند بالهاي پرنده اي مي مانند. همانطور كه پرنده نميتواند با يك بال پرواز كند 

اگر پرداختن به هر كدام از اين بالها را فراموش كنيم امكان پرواز را از دانش آموزان ميگيرم. همچنين عصر 

» مازلو«م ارزش هاست. عصر فراموشي اصالت آدمي، عصر پوچي و خالء. حاضر به شهادت بسياري عصر انهدا

قرن بيستم را عصر بي ريشه ناميد. عصري كه انسان اميد خود را از دست داده است و به پوچي رسيده است. 

چنين اعترافي فاجعه ي بزرگ براي زندگي انسان است. انساني كه خليفه خداست، بزرگترين خطر براي 

ني اين است كه انسان ابعاد وجودي اش را فراموش كند و به يك حيواني تبديل شود كه در پي جامعه انسا

غرايض حيواني خويش است. بر اين اساس احساس نياز شديدي مبني بر اين كه انسان صحيح تربيت شود 

جموعه اي از وجود دارد. جامعه انساني شديدا محتاج است تا افراد آن، گفتار و كردار وافكار خود را بر م
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ارزش ها استوار سازند. ضرورت اين نكته به خوبي قابل احساس است اما انجام آن ساده و آسان نيست. در 

اين ميان وظيفه ي ما والدين و معلمان بسيار خطير ميباشد.حال با توجه به مسائلي كه مطرح شد اين 

  سواالت در ذهنم نمايان ميشود كه :

  ترجيح ميدهند كه به جاي شركت در نماز جماعت در زير ميز ها قايم شوند؟چرا دانش آموزان          -1

  چرا دانش آموزان عالقه اي به شركت در نماز جماعت از خود نشان نميدهند؟         -2

  آيا آگاهي هاي الزم را در مورد اهميت نماز ونماز جماعت و آثار و پاداش هاي آن كسب كرده اند؟         -3

  م من در عالقه مند كردن دانش آموزان چقدر ميتواند باشد؟سه         -4

آيا ميتوانيم با استفاده از روش هاي ابتكاري و جذاب و بدون نياز به زور و اجبار وترساندن دانش          -5

  آموزان را به نماز عالقه مند كنيم؟

  

  

  هدف از اقدام پژوهي حاضر:

خ هاي سواالتي كه مطرح كردم تصميم گرفتم حد اقل داليل با توجه به اهميت موضوع و براي يافتن پاس 

اين كار دانش آموزان را در كالسم دريابم و باكمك ديگران در صدد رفع مشكل برآيم. به همين خاطر 

تصميم گرفتم با كمك اوليا و همكاران و خود دانش آموزان و اساتيد و مطالعه ي كتاب هاي گوناگون در 

كودكان و تربيت ديني آن ها در دوره ي ابتدايي واستفاده از تحقيقات موجود در  زمينه ي روانشناسي رشد

اينترنت راهكارهاي ابتكاري و جذاب عملي پيدا كنم واز طريق اقدام پژوهي در حد توان قدمي در راه تربيت 
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جبار و زور و ديني دانش آموزانم بردارم و كاري كنم كه دانش آموزانم با عالقه وانگيزه ي دروني و بدون ا

ترساندن از كم كردن نمره انضباط و بدون تكيه بيشتر بر تشويق هاي غير مادي در نماز جماعت شركت 

كنند و از لحاظ كمي تعداد نماز گزاران را ارتقا ببخشم. چرا كه اگر امروز نماز خانه هاي مدارس را خالي و 

اي نماز جماعت مساجد پر باشد و همچنين كم جمعيت ببينيم فردا نبايد انتظار داشته باشيم كه صف ه

آموزان نماز هاي روزانه ي خود را نيز مرتب در منزل نيز بخوانند. وبعضي از اخالق ورفتاز  تالش كنم دانش

هاي نا مناسب دانش آموزان با اجراي راه كار هاي عملي اصالح شود چرا كه بيشتر اوليا نيز از مرتب 

مناسب بودن بعضي از اخالق و رفتار هاي نامناسب بچه هايشان ابراز ناراحتي و نخواندن نماز هاي روزانه و نا 

نگراني ميكردند و خودم نيز اين مشكل را كامال احساس ميكردم حال براي حل اين مشكالت به دنبال يافتن 

ضعيت را داليل كار و راهكار هاي عملي و ابتكاري با كمك اوليا و همكاران و اساتيد محترم بودم تا اين و

  بهبود بخشم.

  ) 1شواهد نياز به پژوهش ( شواهد 

  شاخص هاي كيفي وضعيت موجود

ي تشويقي و كارت امتياز  مدير مدرسه سعي كرديم با دادن نمره امسال نيز مانند سال هاي پيش با كمك  

همچنان ماه از سال تحصيلي  3دانش آموزان را به شركت در نماز جماعت عالقه مند كنيم اما با گذشت 

تعداد كمي از دانش آموزان در نماز جماعت شركت ميكردند و عالقه ي چنداني به شركت در نماز جماعت 

نداشتند و در بيشتر مواقع انتظامات مدرسه مجبور ميشد با توسل به زور و اجبار وترساندن از مواردي 

مدرسه ، مجبور ميكردند كه آنها همچون نوشتن نام و كم كردن نمره انضباطشان و يا دادن اسامي به دفتر 

ها قايم ميشدند تا خودشان را از  در نماز جماعت شركت كنند و بعضي از بچه ها در حياط يا زير ميز كالس

چشم انتظامات مدرسه و يا معلمان و كادر مدرسه مخفي كنند و بدين ترتيب در نماز جماعت شركت نكنند 
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نده ايم و يا دير به مدرسه مي آمدند همچنين برخورد برخي از نماز و يا ميگفتند ما در منزل نمازمان را خوا

  گزاران در نماز خانه با همديگر مناسب نبود.

  شاخص هاي كمي وضعيت موجود

  ميزان عالقه مندان و شركت

 كنندگان در نماز جماعت

 دي آذر مهر وآبان

20% 30% 50% 

  )1ماه اول سالتحصيلي (جدول شماره 4ماعت در كنندگان در نماز ج مندان و شركت جدول ميزان عالقه 

با مشاهده وضعيت كيفي و كمي شواهد موجود و همچنين با توجه به تجربياتي كه كسب كرده بودم متوجه  

شدم كه اين اقداماتي كه تا حاال خودم وساير همكاران در مورد جذب دانش آموزان به نماز جماعت انجام 

يل اين مشكل و عدم عالقه ي دانش آموزان به نماز و نماز جماعت را باكمك ايم كافي نيست و بايد دال داده

  .خود دانش آموزان و اوليا وهمكاران محترم پيدا كنم و تا حد توان اين مشكل را حل كنم 

  جمع آوري اطالعات براي ارائه ي راه حل ها 

  مصاحبه:      -1

مورد اينكه چرا بعضي ها دوست ندارند در نماز ابتدا درمورد اهميت نماز و نماز جماعت و همچنين در 

جماعت شركت كنند؟ و اينكه آيا دوست دارند نماز شان را فرادي بخوانند يا به جماعت؟ به نظر شان چه 

كار هايي بايد انجام شود تا همه در نماز جماعت شركت كنند؟ ميزان همكاري پدر و مادرشان با آن ها 

ميباشد؟ آيا پدر و مادر آن ها و خودشان در نماز جماعت مسجد محل  جهت شركت در نماز جماعت چگونه

و نماز شركت ميكنند يا نه ؟ سواالتي از اين قبيل از دانش آموزان پرسيده شد و دانش آموزان پاسخ هاي 
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گوناگوني ارائه دادند كه اين پاسخ ها را به طور خالصه ياد داشت كردم. وبا اساتيد و مشاورين و همكاران 

  حترم مصاحبه كرده و اطالعاتي در اين زمينه به دست آوردم.م

  برگزاري جلسه همكاران          -2

جلسه اي با همكاران هم پايه برگزار كرديم و در مورد عدم عالقه ي بعضي از دانش آموزان به نماز جماعت  

داشتند كه مربي پرورشي با همكاران بحث و گفتگو كرديم آنها نيز متوجه اين موضوع شده بودند و عقيده 

بدون همكاري معلمان هر كالس به تنهايي نمي تواند در اين امر مهم موفق شود و در پايان نتيجه گرفتيم 

در   كه براي موفق شدن در اين كار بايد جلسه اي با اوليا ي دانش آموزان داشته باشيم و آگاهي هاي الزم را

  و اهميت نماز جماعت به آنها بدهيم.مورد چگونگي همكاري آنها با دانش آموزان 

  پرسش نامه          -3

با توجه به پاسخ هايي كه دانش آموزان در پاسخ به سواالت مصاحبه داده بودند الزم دانستم كه پرسش نامه  

  كنم و اطالعاتي را در اين زمينه از اوليا بدست آوردم.   اي تهيه

   

  مطالعه          -4

ت و تحقيقاتي كه در اين زمينه كار شده بود،كه عنوان بعضي از آنها در منابع و مطالعه ي كتابها، مجال 

  مأخذ ذكر شده است نيز، راه حل هايي يافت شد.
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  مشاهده         -5

يكسري از اطالعات را با مشاهده مكرري كه در مورد طرز برخورد نماز گزاران با همديگر، طرز برخورد  

ت فيزيكي نماز خانه و....داشتم به دست آوردم و از اين طريق صحت نظر هاي همكاران با نماز گزاران، وضعي

  ايشان در رابطه با پاسخ سواالت تأييد گرديد.

و مشاهده و نظريه هاي همكاران ساير    پس از بررسي اطالعاتي كه از طريق مصاحبه و پرسش نامه و مطالعه

دست امد اطالعات حاصل از اين فرايند مورد تجزيه و مدارس و معاونان و مديريت دبستان و مشاوران امر به 

تحليل قرار گرفت و مواردي كه بايد در اين زمينه تغيير و اصالح يابد معين شد، خالصه ي يافته هاي تجزيه 

  وتحليل به شرح زير ميباشد:

  هاي اوليه خالصه يافته

  هاي نماز جماعت غافل بودن از پاداش         -1

  رد و بد برخي از همكارانبرخورد س         -2

  برخورد بد بعضي از انتظامات و مسئولين نماز         -3

  عدم همكاري اوليا جهت زود فرستان فرزندانشان به مدرسه         -4

  نامناسب بودن هواي نمازخانه         -5

  بدرفتاري برخي از نمازگزاران در نمازخانه        -6

  آموزان هاي دانش بوي بد جوراب         -7
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  آموزان تن پرور و تنبل بودن بعضي از دانش         -8

  ي كافي جهت شركت در نماز جماعت عدم انگيزه         -9

  طول كشيدن نماز جماعت     -10

  هاي مناسب جهت شركت در نماز جماعت عدم تشويق     -11

  عدم شركت منظم همكاران در نماز جماعت     -12

  آموزان به تعداد خاصي از دانشدادن مسئوليت فقط        -13

  ي آنها آموزان و غافل شدن از بقيه تشويق و اهداء جوايز به تعدادي از دانش     -14

  آموزان در مورد اهميت نماز و نماز جماعت عدم آگاهي كافي اولياء و دانش     -15

  ناهماهنگي بين تربيت ديني توسط معلمان و اولياء    -16

  گرانپيشينه و يافته هاي دي

رونالد گلدمن پژوهش هاي زيادي در زمينه رشد و تحول ديني كودكا ن انجام داد او با  1960در دهه ي  

  الهام از ديدگاه ژان پياژه مراحل زير را در تحول فكر مذهبي مطرح كرد

  سالگي 8-7دوره ي تفكر مذهبي شهودي تا  -

  سالگي 14سالگي تا  8- 7دوره ي تفكر مذهبي عيني از  -

  سالگي به بعد 14-13وره ي تفكر انتزاعي از د -
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  بر اساس ديد گاه برخي روانشناسان تحول رفتار ديني مشتمل بر مراحل زير است:

  سالگي يا قبل از دبستان ) 5-6مرحله ي رفتاري و تقليدي( قبل از          -1

است.در اين مرحله  سالگي)،مرحله ي گرايش عاطفي نسبت به نماز 11تا6عاطفي (- مرحله حسي         -2

خضوع و خشوع والدين و معلمان هنگام بر پاداشتن نماز،به وسيله كودك دروني ميشود و ميفهمد كه خدا 

  همه جا هست.

  سالگي ) 16تا  11مرحله ي عقالني و برهاني( دوران نوجواني و تفكر انتزاعي،حدود          -3

  سالگي) 25-16و بزرگسالي ، ار جواني   مرحله ي عرفاني و شهودي ( دوران         -4

  برخي متخصصان علوم تربيتي، بر مبناي نقش مربي، مراحل تربيت ديني را به شرح زير توصيف ميكنند:

  مرحله ي انس ديني كه شامل سال هاي اوليه ي زندگي است         -1

مرحله ي عادت ديني: در دوران دبستان، عادات متعدد در كودكان شكل ميگيرد، مثل عادت به          -2

  نماز خواندن و مسجد رفتن.

  مرحله ي معرفت ديني          -3

  مرحله ي شاكله ي ديني          -4

  مرحله ي خود جوشي ديني         -5
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كه براي تربيت ديني و آموزش نماز و عالقه طبق مطالعات گوناگوني كه داشتم به اين نتيجه رسيدم       

مند كردن دانش آموزان به نماز و نماز جماعت شرايط و رويكرد هاي مختلفي وجود دارد كه برخي از آنها به 

  طور خالصه به شرح ذيل ميباشند:

ر بودن : تشويق بر ويژگي هاي مثبت افراد در هر سني كه باشند آن ها را به بهتتشويق و تأييد         -1

با تشويق همراه سازيم و در فرصت هاي مناسب او را به  دانش آموزتشويق ميكند. بنا براين بايد نماز را براي 

ي نماز خوان معرفي نماييم. وبا جمالت زيبا او را تشويق كنيم و بيشتر از روش هاي غير  دانش آموزعنوان 

  )1380مستقيم استفاده كنيم. (خزائي، 

ي  : الگو نمونه اي است كه آدمي آگاهانه يا نا خود آگاهانه از او تقليد ميكند ارائهالگويي رويكرد         -2

در زندگي نياز به الگو دارد. زيرا داشتن  دانش آموزترين روش تربيتي است  الگو و اسوه، موثرترين و موفق

مشاهده ي نماز خواندن ان از طريق  دانش آموزالگو باعث آموزش سريع مسائل و انتقال مفاهيم ميشود. 

اسوه هاي خود (پدر و مادر، معلمان؛ روحانيون و ....) بهتر و راحت تر رفتار آنان را ياد ميگيرند به عنوان 

ي اين كه معلّمش نماز ميخواند ممكن است اين رفتار معلم براي او با ارزش  مثال دانش آموزي با مشاهده

مبادرت ورزد و در موقعيت هاي مختلف به اين عمل ادامه دهد قلمداد شود. حال اگر خود به نماز خواندن 

ارزش نماز خواندن در او دروني ميشود. او اين ارزش را همراه خود به اجتماعات ديگر ميبرد بر ارزش هاي 

  )1371مثبت جامعه مي افزايد و باعث رشد اخالقي جامعه ميگردد.( نوابي نژاد، 

تربيت ديني، شناساندن خوبي ها و نكوهش زشتي ها و باال بردن : در رويكرد تكريم شخصيت         -3

درك تربيت ديني، اگر همراه با تكريم شخصيت مخاطبان صورت پذيرد منجر به تقويت ارزش ها ي معنوي 

  و سست كردن ارزش هاي نا هنجار ميگردد.

  هماهنگ بودن اوليا و معلمان در تربيت ديني. -4
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دانش ي بگويد كه بگو بسم اهللا الرحمن الرحيم و  دانش آموزر گاه معلم به در روايات اسالمي آمده است ه

و يكي براي والدين او و يكي براي معلم وي  دانش آموزبگويد خداوند يك فرمان رهايي از دوزخ براي  آموز

  مينويسد.

وناگوني الزم به ذكر است ياد آوري كنم در مورد موضوع نماز مجالت و كتب تخصصي ، روزنامه هاي گ 

مطالعه كردم و از سخنراني هاي آقاي قرائتي و اينترنت مطالب بيشتري ياد گرفتم كه به علت كثرت مطا لب 

  همه اين مطالب را نميتوانم در اين جا بياورم.

  راه حل هاي پيشنهادي

  برگزاري جلسه با اولياي دانش آموزان براي بار دوم -

  ز همكاراني كه در نماز جماعت شركت ميكننداستفاده از كارت هاي تقديرات و تشكر ا -

  شركت منظم خود در نماز جماعت  -

  همراهي دانش آموزان در نماز جماعت -

  تشويق دانش آموزان با جمالت زيبا -

  تشويق دانش آموزان با جايزه و كارت و نمره -

  استفاده از دانش آموزان به عنوان خادمان نماز -

  برگزاري نمايشگاه نماز -

  شويق دانش آموزان جهت شركت در نماز جماعت و نماز جمعه و تهيه گزارش از آن ت -
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  دريافت گزارش كتبي از اوليا در مورد نحوه نماز خواندن و اخالق و رفتار دانش آموزان -

  استفاده از روش هاي غير مستقيم و جذا ب در آموزش نماز و مفاهيم مربوط به آن از طريق شعر -

ماز و نماز جماعت با زبان ساده و در حد فهم دانش آموزان با ارائه ي روايات و احاديث و آموزش اهميت ن -

  داستانها و مثال هاي عيني و خاطره گويي.

  جمع آوري احاديث در مورد نماز و اهميت نماز جماعت و تحقيق در مورد آن توسط دانش آموزان -

  دن نماز جماعت توسط خودشانبه تصوير كشيدن احساس دانش آموزان در هنگام خوان -

توجه به عنصر زيبا شناسي و زيبا دوستي، القاي پيام هاي تربيتي در قالب هاي زيباي شعر، داستان،  -

  نمايش، نقاشي

  انتخاب سرگروه هاي نماز جهت همكاري در بعضي از كارها -

  استفاده از نظريه هاي دانش آموزان و اوليا وهمكارن -

  ليف خارج از كالس و تكاليف پيك نوروزي به نماز و نماز جماعت اختصاص بخشي از تكا -

  ي دعاي بعد از نماز برگزاري مسابقه -

  برگزاري مسابقه نماز بين اوليا ي دانش آموزان -

  آموزان پذيرايي از دانش - 

  برخورد محبت آميز با دانش آموزان و اهميت دادن به نظرات آنها و پرهيز از زور و اجبار  -
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  اب كردن محيط نماز خانهجذ -

  راه حل هاي انتخابي و قابل اجرا 

  برگزاري جلسه با اوليا جهت توجيه وباال بردن اطالعات وآگاهي هاي الزم در مورد اهميت موضوع        ·

دادن تحقيق به دانش آموزان جهت باال بردن آگاهي هاي دانش آموزان از آثار و پاداش هاي نماز         ·

  جماعت 

  توجه به رويكرد الگويي و استفاده از تشويق هاي كالمي         ·

آموزان در زمينه ي نماز و  هاي غير مستقيم و جذاب جهت رفع اشكال هاي دانش استفاده از روش        ·

  اصالح رفتار هاي نادرست آنها

از جماعت توسط هايي تحت عنوان تقدير و تشكر از همكاران شركت كننده در نم استفاده از برگه        ·

  دانش آموزان

  برگزاري نمايشگاه نماز        ·

  اجراي راه حل هاي انتخابي و داليل انتخاب اين روش ها 

برگزاري جلسه با اولياي دانش آموزان جهت توجيه و دادن اطالعات و آگاهي هاي الزم در  -1

  مورد اهميت موضوع

يل عدم عالقه و شركت دانش آموزان در نماز و نماز بعد از بررسي پرسشنامه ها متوجه شدم كه برخي از دال

جماعت مربوط به اوليا ميشود حال براي اينكه دو محيط خانه ومدرسه هم جهت حركت كنند و هر يك اثر 

آموزشي و تربيتي يكديگر را خنثي نكنند بايد با اوليا ارتباط مستمر داشته باشم تا در پرتو آن، سياست ها و 
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ي و تربيتي را هم سو وهم جهت نمايم چرا كه اگر رفتار يكسان، مناسب و هماهنگ بين برنامه هاي آموزش

اوليا و معلمان در امر تعليم و تربيت دانش آموزان وجود نداشته باشد دچار سر در گمي ميشوند و حالت 

 هاي عاطفي و رواني خاصي به سراغ آن ها مي آيد و ممكن است به افسردگي منجر شود كه بدون شك

براي خانواده و جامعه مشكالت زيادي را به وجود مي آورد به خاطر همين جلسه اي با اولياي دانش آموزان 

برگزار كردم و هدفم را از برگزاري اين جلسه براي اوليا توضيح دادم. با توجه به مطالعات و اطالعاتي كه در 

ز جمله آموزش نماز را از ديد گاه ائمه و زمينه تربيت ديني دانش آموزان داشتم وقتي مراحل تربيت ديني ا

روانشناسان و متخصصين و همچنين اثرات مثبت تربيت درست ديني و اثرات منفي عدم تربيت ديني دانش 

آموزان را در اين سن براي اوليا توضيح دادم و در مورد اهميت نماز جماعت و اينكه بسياري از مشكالت 

تربيت صحيح ديني و جذب آن ها به نماز جماعت ميتوان حل كرد را به  اخالقي و رفتاري دانش آموزان را با

اوليا توضيح دادم همه ي ا وليا قانع شدند و به اشتباه خودشان پي بردند و تشكر كردند وقرار شد كه در اين 

ز خواندن نما زمينه خودشان نيز مشوق خوبي براي بچه هايشان باشند و نكات مثبت بچه هايشان را از قبيل

مخصوصا شركت در نماز جماعت مسجد يا نماز جمعه و احترام به بزرگتر ها و.......هر ماه به صورت كتبي يا 

شفاهي به من اطالع دهند و دانش آموزان مورد تشويق قرار گيرند و همچنين سعي كنند به بچه هايشان 

  كمك كنند تا زودتر در مدرسه حاضر شوند و در نماز جماعت شركت كنند.

دادن تحقيق به دانش آموزان جهت باال بردن آگاهي هاي دانش آموزان از آثار و پاداش هاي - 2

  نماز جماعت:

يكي ديگر از داليلي كه دانش آموزان مطرح كرده بودند عدم آگاهي از پاداش هاي نماز جماعت و اهميت 

شد و اگر براي شناخت خواندن نماز بود واينكه قبول هر چيزي مشروط بر شناخت كامل از آن چيز ميبا

وآگاهي در هر موضوعي خود دانش آموزان دخالت كنند يادگيري و آگاهي بهتر صورت ميگيرد به همين 

دليل قرار شد هر كدام از دانش آموزان در مورد اهميت نماز و مخصوصا نماز جماعت تحقيق كنند كه اين 
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شان را در كالس ارائه مي دادند و در اين مورد كار انجام شد و هر روز تعدادي از دانش آموزان تحقيقات خود

با دانش آموزان بحث وگفتگو ميكرديم و دانش آموزان مورد تشويق قرار ميگرفتند به فعاليت هاي آنان كارت 

امتياز داده ميشد و در پوشه ي نماز بايگاني مي شد. قرار شد كه بعد از عيد از فعاليت هايي كه دانش آموزان 

نجام مي دهند نمايشگاهي برگزار كنيم. با اين فعاليت با توجه به اين كه آگاهي و اطالعات در مورد نماز ا

دانش آموزان در مورد اهميت نماز و نماز جماعت باال رفته بود تا حدودي توانستم انگيزه و رغبت دانش 

  آموزان را باال ببرم.

  :توجه خاص به رويكرد الگويي و استفاده از تشويق هاي كالمي - 3

رويكرد ديگري كه در اين مورد مطرح است رويكرد الگويي اطرافيان مخصوصا پدر و مادر و معلمان در تربيت 

ديني مي باشد كودك يك مقلد كامل است بنابر اين رفتار بزرگتر ها به ويژه معلمان براي او حجت و الگوي 

و حتي از سخن والدين برتر  مناسب ميباشد. او سخن معلم را در دنياي ذهن خود وحي منزل مي داند

  ميشمارد. معلم با اعمال و رفتار مناسب خود سرمشق خوبي براي وي خواهد بود 

استفاده از روش هاي غير مستقيم و جذاب جهت رفع اشكال هاي دانش آموزان در زمينه نماز  -4

  واصالح رفتار هاي نا درست آنها:

بودند برخورد نا مناسب برخي از نمازگزاران بيان شده  يكي ديگر از مشكالتي كه دانش آموزان مطرح كرده

بود. به همين علت چند روز بچه ها را در نماز جماعت زير نظر گرفتم و ديدم اغلب برخورد هاي نا مناسب 

آنها به خاطر جا گرفتن و يا هماهنگ نبودن بعضي از بچه ها با امام جماعت بود كه باعث اعتراض دوستان 

هم درگير ميشوند به همين علت تالش كردم از روش هاي غير مستقيم و جذاب مثل  آنها ميشود و با

نمايش و خاطره گويي اين اشكاالت بچه ها را برطرف كنم و آن هارا به طور غير مستقيم متوجه 

  اشتباهاتشان كنم. در واقع بعضي از احكام نماز و نماز جماعت را به آن ها آموزش دهم.
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هايي تحت عنوان تقدير و تشكر از همكاراني كه در نماز جماعت شركت استفاده از برگه  - 5

  ميكنند توسط خود دانش آموزان:

براي اينكه به بچه ها بفهمانم كه هميشه نبايد بزرگتر ها كوچكتر ها را تشويق كنند و به كار هاي خوب 

را تحت عنوان تقدير و تشكر از دعوت كنند بلكه كو چكتر ها نيز ميتوانند اين كار را انجام دهند كار هايي 

همكاراني كه در نماز جماعت شركت ميكردند تهيه نمودم و در اختيار بچه ها قرار دادم كه هر همكاري كه 

در نماز جماعت شركت ميكردند از دانش آموزان كالس در نماز خانه از اين كارت ها دريافت ميكرد و اين 

  بود. كار هم مورد استقبال همكاران قرار گرفته

  برگزاري نمايشگاه نماز:         -6

آخرين فعاليتي كه در اين زمينه انجام دادم بر گزاري نمايشگاه هاي نماز از فعاليت هاي دانش آموز طي 

سال تحصيلي بود كه مورد استقبال همكاران و دانش آموزان ساير كالس ها قرار گرفت و بچه ها مورد 

  ت كردند.تشويق قرار گرفتند و جوايزي درياف

  )2شواهد موفقيت در پژوهش(شواهد  

  )2شواهد كيفي موجود در شواهد(

  بعد از انجام هر فعاليت شاهد تغيير و تحول در روحيه دانش آموزان بودم.         -1

دانش آموزان بدون گفتن ما و بدون استفاده از زور و ترساندن با عالقه ورغبت در نماز جماعت          -2

  .شركت ميكردند
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ارزشيابي مدير محترم از دانش آموزان به طور مستمر از لحاظ كمي و كيفي و احساس رضايت و           -3

  خوشحالي ايشان از وضعيت پيش آمده.

اولياي دانش آموزان به صورت شفاهي و كتبي اعالم ميكردند كه از اخالق و رفتار فرزندانشان          -4

  وشحالي مي كردند و تقدير و تشكر ميكردند.راضي هستند و از اين بابت احساس خ

از روش هايي كه به كار ميبردم دانش آموزان و اوليا و همكاران استقبال ميكردند.و خيلي براي آنها          -5

  جالب و نو بود.

  آگاهي هاي دانش آموزان و اوليا در مورد اهميت نماز و نماز جماعت افزايش يافته بود.        -6

دانش آموزان به خاطر جايزه و كارت و شكالت در نماز جماعت شركت نميكردند چرا كه عمال          -7

مشاهده كردم با حذف همه ي اين ها و جايگزين كردن روش هاي جذاب باز در نماز جماعت شر كت 

  ميكردند.

  تعداد شركت كنندگان كالس در نماز جماعت به صد در صد رسيده بود.         -8

  همكاران به علت موفقيت در كارم تقدير و تشكر مي كردند.         -9

ايمان دانش آموزان تقويت شده بود و در همه ي كار ها به خدا توكل ميكردند و از خداوند متعال      -10

كمك ميخواستند. به عنوان مثال هنگام امتحانات خواندن دو ركعت نماز نذر ميگفتند و يا براي آرامش خود 

  و دعاهاي مختلف را ترجيح ميدادند.خواندن نماز 

دانش آموزان در نماز خانه در جاي خودشان مينشستند و به خاطر جا دعوا نميكردند و با مهرباني با      -11

  همديگر برخورد مي كردند.
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  )2شاخص هاي كمي در شواهد( 

  ليتجدول ميزان شركت كنندگان و عالقه مندي آنها به نماز جماعت بعد از انجام هر فعا

  رديف

  

تعداد شركت كنندگان و عالقه مندان به نماز  نام فعاليت ها

 جماعت بعد از انجام هر فعاليت

 %20 ابتداي سال تحصيلي 1

   

2  

  

 %25 ونمره ي تشويقي   بعد از دادن كارت امتياز

   

  3  

   

  

برگزاري جلسه با اوليا و ونوشتن تحقيق توسط 

و   جماعتدانش آموزان در مورد اهميت نماز 

 نماز

    

50% 

   

  4 

اجراي رويكرد الگويي و توجه به تشويق هاي 

 كالمي و طرح تشكر كتبي از همكاران

   

70% 

   

  5 

استفاده از روش هاي غير مستقيم و متنوع براي 

آموزش احكام و اصالح اخالق و رفتار نماز 

 گزاران

80% 

 %90باالي  راه حل هاي جديد مشاركتياجراي  6  
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  يج و ارزيابي پژوهش نتا

  از آنچه گذشت ميتوان نتيجه گرفت كه با اجراي اين روشها:

  دانش آموزان به خواندن نماز هاي روزانه و شركت در نماز جماعت عالقه مند شدند         -1

دانش آموزان بدون اينكه اجبار يا زوري در كار باشد و بدون گفتن ما با عالقه و نشاط در نماز          -2

  جماعت شركت مي كردند.

با استفاده از روش هاي متنوع و جذاب آگاهي دانش آموزانم در مورد اهميت نماز جماعت و احكام          -3

  آن رشد چشمگيري داشت.

اولياي دانش آموزان به اهميت عالقه مند كردن دانش آموزان و به نماز و نماز جماعت پي بردندو          -4

  كردند در نتيجه بهتر و بيشتر با من همكاري كردند. اطالعات الزم را كسب

بسياري از اخالق و رفتار هاي نا مناسب دانش آموزان اصالح شده و باعث رضايت خودم و اولياء و          -5

  مدير محترم و ساير همكاران شد.

ان در نماز نشان ميدهد كه تعداد شركت كنندگ 2با مقايسه شاخص هاي كمي و كيفي شواهد          -6

  جماعت و عالقه مندي آنها به نماز جماعت به حد اكثر خود رسيده است.

  با استفاده از روش هاي تلفيقي باعث شد كه بهتر و آسان تر به هدفم برسم.         -7

  ايمان دانش آموزان تقويت شده بود و به خاطر خدا نماز مي خواندند نه به خاطر نمره و جايز ه وغيره.    -8

  استفاده از روش هاي متنوع و ابتكاري باعث تقويت اعتماد به نفس در دانش آموزان شده بود. - 9
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  عادالنه بودن ارزيابي (اعتبار بخشي)

مدير محترم چندين بار به طور تصادفي ار دانش آموزان ارزشيابي بعمل آورد و وقتي تعداد شركت كنندگان 

ميكرد كه تعداد شركت كنند گان كالس من روز به روز نماز جماعت هر كالس را بررسي ميكرد مشاهده 

افزايش مي يابد بطوري كه بعد از اجراي روش هاي متنوع و جذاب اين تعداد به صد در صد رسيده بود كه 

  مدير محترم چندين بار مقابل ساير همكاران مدرسه تقدير و تشكر كرد.

يت خود را اعالم مي كردند و تشكر و قدر داني اولياي محترم با نوشتن نامه يا بصورت شفاهي احساس رضا

  مي كردند.

  باز ساخت يا بهسازي عمل  

و مراحل رشد تربيتي  دانش آموزاناين اقدام پژوهي باعث شد كه اطالعاتم را در مورد روانشناسي          -1

  آنها باال ببرم

هميت نماز و نماز جماعت از روش تحقيق ابتدا براي باال بردن آگاهي دانش آموزان در مورد آثار و ا         -2

استفاده مي كردم كه بعد متوجه شدم كه اين روش به علت يكنواخت بودن براي بچه ها جالب نيست در 

نتيجه تصميم گرفتم براي اين كار از روش هاي جذاب و متنوع و ابتكاري استفاده كنم روش هايي مثل شعر 

  و قصه و نقاشي 

همكارانم به اين موضوع پي برديم كه اقدامات مربي و مدير مدرسه براي ترغيب  همچنين خود و         -3

  دانش اموزان به نماز جماعت كافي نيست بايد همه معلمان در اين مورد تالش كنند.

استفاده از روش هاي يكنواخت و مستقيم براي ترغيب دانش آموزان مناسب نيست بلكه بهتر است          -4

  مستقيم و تلفيقي از چند روش استفاده شود.از روش هاي غير 
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  نتيجه گيري

  با انجام اين اقدام پژوهي نتيجه گرفتم كه :

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

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

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

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

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

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

  اصل الگويي و تشويق و تاييد

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

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

توانند بردارند و به موفقيت بيشتري دست يابند و اين تفكر بعضي از هكاران كه تربيت ديني دانش آموزان 

  فقط وظيفه ي مربيان پرورشي است تفكر اشتباهي است.

سياري از مشكالت آموزشي و پرورشي دانش آموزان را از طريق اقدام پژوهي ميتوان بررسي و رفع ب         -4

  كرد.

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

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

  انحراف و تزلزل فتح نمايند.
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  پيشنهادات:

وقتي كه يك معلم موضوعي را در حيطه تربيت ديني دانش آموزان جهت اقدام پژوهي انتخاب          -1

ميكند هنگام بررسي اعالم ميكنند كه اين موضوع براي مربيان پرورشي مي باشد و اولويت با آن هاست . در 

بيان اين مطلب به طور غير مستقيم به معلمان القا ميكنند كه به تربيت ديني دانش آموزان نپردازند  واقع با

و آن را بر عهده مربيان پرورشي بگذارند و اين خسارت هاي جبران نا پذيري به آموزش و پرورش و جامعه 

از پرداختن به مسائل تربيت  وارد ميكند چرا كه معلمان فقط به مسائل آموزشي دانش آموزان مي پردازند و

  ديني دانش آموزان غافل ميشوند.

اداره محترم آموزش و پرورش و اساتيد محترم بايد معلمان را تشويق كنند كه عالوه بر انتخاب موضوعات 

آموزشي، به موضوعات گوناگون در حيطه تربيت ديني دانش آموزان نيز بيشتر بپردازند تا بدين ترتيب عالوه 

شكالت آموزشي مشكالت پرورشي و ديني دانش آموزان نيز رفع گردد و پرداختن به چنين بر رفع م

موضوعاتي را وظيفه ي خود بدانند چرا كه مربيان پرورشي به تنهايي قادر به انجام چنين مسئوليت سنگيني 

  نخواهندبود.

نماز خانه ها امكانات  آموزش و پرورش براي تجهيز نماز خانه هاي مدارس مثل نصب كولرگازي وتزيين - 2

بيشتري در اختيار مديران محترم قرار دهند و از امام جماعت هايي استفاده كند كه بتوانند با استفاده از 

روش هاي متنوع و جذاب عالوه بر باال بردن آگاهي هاي دانش آموزان بتوانند آن ها را به نماز جماعت 

  ترغيب كنند.
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