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  26  ......................................................................................................................................................................................  منابع

 

  :چكيده

 مشاهده بسيار. كرد تشويق خواندن نماز به و آشنا نماز با بتدريج را كودكان بايد دبستان نخستين سنين زا

. كنند مي تقليد را ها آن خواندن نماز تنهايي به يا يستند ا مي مادر و پدر كنار در كودكان كه است شده

 تاييد و تشويق مورد اگر و الگوهاست فتارر از ،انعكاسي كودك رفتار كه است واقعيت اين بيانگر مساله اين

 و اوليا است الزم ديگر سوي از.  ميكند پيدا آن انجام براي بيشتري ،تمايل گيرد قرار الگها ساير و والدين

 تا باشند داشته محبوب و منطقي ، عاطفي شخصيتي بوده، قدم ثابت خود عملكرد در همواره مربيان

 با نماز كردن توام و نماز تكريم و تعليم.  يابد افزايش كودكان در وبخ عادات اجاد در ها آن اثرگذاري

 از هدف.باشد موثر نماز به آن دادن عادت و مندي عالقه به تواند مي كودكان براي خوشايند و متنوع تجارب

  :شد انجام ذيل كارهاي كه است آموزان دانش در نماز يادگيري و تثبيت پژوهي اقدام و مطالعه اين

 آموزان دانش بندي گروه مدل از استفاده با بعد و ها بچه مذهبي احساسات و فطري هاي ريشه شپرور

 گروه هم به كه كساني تشويق و گرفتند ياد نماز كه آموزان دانش تشويق و هميار گروه تدريس از واستفاده

 تمام كه شد باعث گرفتند ياد نماز ها گروه بقيه از زودتر نماز كه گروهي كامل وتشويق دادند ياد خودنماز

  .شوند مند عالقه جماعت نماز و نماز به نسبت و بگيرند ياد نماز سوم كالس آموزان دانش
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  : مقدمه

 الصاله موضوع:((فرمود اسالم پيامبر))وانحر لربك فصل.((اوست هاي برنعمت خداوند از تشكر ي نمازوسيله

 مايحاسب اول:((پيامبرفرمود.باشد مي تن به سرنسبت ي لهمنز به نماز))الجسد من الراس كموضع الدين من

 علموا: (فرمايد مي)ع( علي حضرت.نمازاست رسند مي انسان حساب به كه چيزي نخستين))الصاله العبد به

 خداوند با انسان ارتباط براي دائمي و مستحكم ارتباطي نماز يد بياموز كودكتان به را نماز)الصلوه صبيانكم

 مي خدا با ارتباط ترين محبوب و زيباترين را نماز خدا اولياي ترين برجسته تا ها انسان ترين مبتدي.  است

 آنرا و شود مي محسوب انسان مميز و شاخصه كه است خويش وجود در عالي هاي گرايش داراي انسان.دانند

 كه معناست ينبد و باشد مي او فطرت ي چهارگانه ابعاد از يكي پرستش به انسان گرايش. گويند فطرت

  .دارد واال و مقدس حقيقتي به نسبت خشوع به تمايل خود وجود عمق در انسان

 ذاريات سوره( آيد مي شمار به نيز انسان آفرينش هدف و دارد وجود انسان هر نهاد در خضوع و خشوع اين

  ) 56 آيه

 نماد برترين كه نماز جتروي آن پي در و فطري خصيصه اين شكوفايي به نسبت جامعه در نهادها همه گرچه

 تربيت و تعليم امر متوليان ترين مهم عنوان به مدرسه و خانواده مسئوليت اما دارند مسئوليت است پرستش



 

بل ويرايش اين اقدام پژوهي اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قا

هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد  4با قيمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

٥ 

 

 پي در موثري نتيجه هم راستاي در نهاد دو اين تعامل.  است ترين سنگين اسالمي ميهن سازان آينده

  . داشت خواهد

 با زندگي اوليه هاي سال در كودكان كه شكل بدين است ديني الفت و انس ديني تربيت در قدم اولين

 و گيرند مي فرا آنها از اطرافيان و خانواده سوي از ديني فرايض به پرداختن و قرآن تالوت نماز اقامه مشاهده

 و مذهبي جلسات در شركت و نماز به كودك ميل مشاهده با خانواده لذا. گردند مي ديني امور به مند عالقه

 با را خود فعاليت دبستاني پيش مرحله در نيز پرورش و آموزش. نمايد تشويق را او بايد دست اين از يامور

 كودك اعمال اين كه است الزم دبستان دوره در اما نموده آغاز زمينه اين در مناسب آموزشي جزوات تهيه

 آن ماندگاري و شخصيت در ثيرتا و نفوذ سبب اعمال تكرار زيرا گيرد قرار نظارت تحت و يابد ادامه مستمر

  .شد خواهد كودك روان و روح در عمل

 پايه( دختران بر نماز اقامه دوره اين اوليه هاي سال در اگرچه دارد برعهده مهمي نقش مدرسه دوره اين در

 نوعي توان مي نماز اقامه و نمازخانه در حضور طريق از ولي نيست واجب پسران براي پايان تا و)  دوم و اول

 براي شدن بيدار و وقت اول نماز بر باتاكيد تواند مي نيز خانواده و آورد وجود به آنها در را عمل بر آمادگي

  .بپوشاند عمل جامه امر اين به خانواده اعضاي بودن الگو صبح نماز

 در خصوص به مسلمان كشورهاي تمامي در بايد كه است كارهايي ترين ضروري ترين شايسته از يكي نماز

 اصلي نمازركن.است صالحان حكومت ي نشانه و ثمره نخستين نماز داشتن برپا زيرا..گيرد صورت ما يرانا

 تراز دايمي ترو مستحكم اي وسيله هيچ باشد داشته مردم رادرزندگي جايگاه ترين اصلي بايد و است دين

 آن در كه هايي درس و آن رمزهاي و نمازورازها نيت نورا نيست خدا با انسان ميان ارتباط نمازبراي

 گفت سخن آن از كوتاه درمقالي بشود كه نيست چندان جامعه و فرد ساختن در آن اثر و شده گنجانيده

 معرفت و قاصر قلم با من چه آن آورد خبري آن اعماق از بتواند من چون خبري بي كه نيست چنان بلكه

 سنگيني امانت بار اكنون كه ما جوانان صوصخ به و ما ي جامعه و ما مردم كه است آن گويم مي خود ناچيز
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 هاي كوتاهي نماز معرفي كار در كه است آن.بدانند اليزال قدرتي منبع نمازرا بايد اند گرفته دوش به را

 مسئوليت اين است نياورده دست به را خود شايسته جايگاه هنوز نماز كه آن نتيجه و است شده زيادي

  .است ابتدايي معلمان ما دوش بر سنگين

  بيان مسئله

 به منحصر ويژگيهاي از جداي مدارس زيرا است، حساس بسيار و خطير اي وظيفه مدارس در نماز پايي بر

 است ديگري ناخوشايند هاي پديده و شكست با توأم كننده نگران هاي رقابت اضطراب، تشويق، محل فرد،

 فراخوان نيرومند شرطي محركهاي به خنثي محركهاي تبديل به قادر تنهايي به ها آن از كدام هر كه

 نگرش در تغيير منظور به بنيادي اصالحات ايجاد بنابراين.  باشند مي رواني ناخوشايند حاالت و اضطراب

 شخصيت در اساسي تحوالت ساز زمينه تواند مي جماعت نماز ويژه به جاري مناسك به نسبت آموزان دانش

 جهت در بلكه.  بخشد بهبود عبادات ظاهري صورت به نسبت را آنها نگرش تنها نه و شود آموزان دانش

 كاهش اجتماعي و فردي مشكالت از بسياري. نمايد هدايت را آنها انساني ارزشهاي سوي به اصولي گيري

 از اخالقي و فكري زمينه در و برد نخواهد پيش از كاري چندان نو نسل به بيگانه فرهنگي تهاجم و يافته

 زندگي صحيح ي برنامه يك به و هدايتند محتاج ، نوجوانان و كودكان ي همه. ماند خواهند مصون انحراف

 هاي زمينه نمودن فراهم و فطرت احياء ، مذهبي حس پرورش با مگر ، شود نمي برآورده نياز اين.  دارند نياز

  .است سانان نياز ترين عالي به پاسخ ترين كامل نماز كه آنها اخالقي فضايل رساندن كمال به و رشد

 ديگر فرائض و اعمال ي كليه قبولي و آدمي ارزش مالك و شده تلقي دين ستون عنوان به نماز ما دين در

 مداومت به نياز شود،كه مي شمرده دين رأس و مؤمن معراج عنوان به گردد، اقامه درست اگر و اوست

 را مذهبي تكاليف انجام و پذيرش استعداد بالفطره نوجوانان، و كودكان ي ،همه ترديد بدون.دارد ومحافظت

 با.  است مذهبي تكاليف سوي به آنها جذب هاي شيوه ارائة و ها روش چگونگي ، است مهم آنچه اما دارند
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 نماز اقامة به آموزان دانش جذب هاي شيوه و راهها كه دريابم تا شدم آن بر كه بود اصل اين بر اعتقاد

  چيست؟ خداست، با انسان ارتباط ترين عالي كه ، جماعت

  توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله 

سال اكثر سالها    سال است  كه در آموزش و پرورش مشغول به خدمت مي باشم از اين مدت   بنده حدود 

خصوصاً در روستاها بعنوان آموزگار تدريس نموده ام. هم اكنون يعني در سال    در مدارس ابتدايي شهرستان

نفر دانش آموز است مي باشم. اين دبستان  31كه داراي     كالس سوم دبستان معلم  92 – 93تحصيلي 

دانش آموز مشغول به تحصيل مي باشند.  364كالس درس و  12بوده كه در آن      تنها آموزشگاه پسرانه 

نفر همكار  2در اين مدرسه يك مدير مستقل، سه معاون آموزشي، پرورشي، اجرايي، يك مربي ورزش و 

نفر با اينجانب آموزگار وجود داشته، آموزشگاه ما در قسمت غربي شهر كيان نزديك جاده  12ي و خدمات

طبقه ساخته شده و چند سال قبل مدرسه راهنمايي در آن وجود  2سراب كيان قرار داشته كه به صورت 

ظبط اكثر داشت. دانش آموزان كالس سوم در اكثر درسها در حد خوب و خيلي خوب بوده و بچه هايي من

خانواده هاي آنان كشاورز و دامدار و كارگر مي باشند. ميزان سواد والدين آنها از ديپلم به پايين بوده اما 

متأسفانه به خواندن نماز چه به صورت جماعت و چه انفرادي عالقه اي از خود نشان نمي دادند. بنابراين 

توجهي به خواندن نماز ندارند. بنده سعي كردم براي من اين سؤال مطرح بود كه چرا فراگيران اين كالس 

كه وضعيت نامطلوب را از طريق اقدام پژوهي به وضعيت مطلوب برسانم. لذا با توجه به چرخه ي موجود در 

اقدام پژوهي كه داراي مراحل زير بوده اين مسئله را كه چگونه توانستم دانش آموزان پايه سوم را به خواندن 

  حل نمايم. نماز عالقه مند سازم

  

  
بازبيني 
فرايند 
 پژوهش

به بحث 
گذاشتن 
يافته هاي 
 پژوهش

 بيان مسئله

به بحث 
گذاشتن 
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  : اصطالحات تعريف

  : نماز

. ( كنند ادا روز بانه ش در بار پنچ وجوب طور به كه مسلمانان مخصوص عبادت - 2.  پرستش ، عبادت -  1

  ) معين فرهنگ

 ناظم) (قاطع برهان) ( اللغات غياث. ( خدمتكاري). آرا انجمن) ( رشيدي) ( جهانگيري. ( بندگي و خدمت

  ) دهخدا فرهنگ). ( االطباء ناظم) (قاطع برهان. ( برداري فرمان. اطاعت.  ندگيب). االطباء

 ، توجه معنى به »صالة: « آن عربى كه چنان.  است تقديس و تعظيم ، كرنش ، قداست معنى به فارسى در

 ، است متفاوت ، مختلف موارد در آن از برداشت كه اين گو ، است كسى به يا چيزى به اهتمام و آوردن روى

 به سنت و كتاب در آرى.  است دعا بشر از و استغفار مالئكة از و ، رحمت ، خداوند از آن:  اند گفته كه چنان

:  آمده نبوى حديث در و.  كن دعا را آنها يعنى) . 103:توبة) (عليهم صلّ و: ( است آمده دعا معنى به تكرار
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 ط 2/1054:مسلم صحيح. ( »فليطعم مفطرا كان وان ، فليصلّ صائما كان فان ، فليجِب احدكم دعى اذا«

  )اسالمي دانستنيهاي المعارف دائره. (  كند دعا را كننده دعوت يعنى اينجا در »فليصلّ« كه) الحلبى

 و نيت با توام ، ذكر و قرائت و سجود و ركوع از مركّب ، مخصوص عملى از است عبارت شرع اصطالح در

  )اسالمي دانستنيهاي المعارف دائره. (  گردد مى ختم سالم به و آغاز تكبير به كه ، خاص شرائط

  : جماعت نماز

 شيعه عقيده به و( مسلمان نفر يك كه گونه بدين كنند اقتدا امام به آن در و خوانند جمعى دسته كه نمازى

 دائره. ( است اسالم شعائر از جماعت نماز.  كنند اقتدا وى به ديگران و ايستد نماز به) عدالت شرط به

  )اسالمي دانستنيهاي المعارف

  گرد آوري شواهد يك  

 كه بردم پي تحصيلي سال ابتداي در باشد مي نماز پايي بر زندگي امور ترين محوري از يكي كه جايي آن از

  :هستند مواجه نماز در ذيل مشكالت با آموازانم دانش

  نماز اذكار از بعضي خواندن غلط- 1

  نماز ترتيب رعايت بر تسلط عدم- 2

  جماعت امام از زودتر نماز رساندن پايان به و خنديدن و قبله از برگشتن جماعت نماز هنگام در- 3

  جماعت نماز در سوره و حمد قرائت - 4

  نماز مهم امر به ها خانواده از بعضي الزم توجه عدم- 5
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 ي همه هستند رغبت بي انهروز نمازهاي خواندن به نسبت شان هاي بچه كه كردند مي اظهار اوليا از بعضي

 پايه در زمينه اين در كه كردم درخواست همكاران ي همه از و.  شد ام ناراحتي و نگراني مواردباعث اين

 دانش و اوليا از گرفتن كمك با و پژوهي اقدام طريق از گرفتم تصميم نيز من و كنند همكاري خود هاي

 و عملي راهكارهاي يافتن با بتوانم زمينه اين در قيقتح و مطالعه با و محترم مدير و وهمكاران آموزان

 امروز اگر كه چرا. كنم مند عالقه جماعت نماز و نماز يادگيري به را آموزان دانش ها آن اجراي و ابتكاري

 نمازجماعت هاي صف فردا كه باشيم داشته انتظار نبايد ببينيم جمعيت كم يا خالي را مدارس هاي نمازخانه

   نمازرا يادگيري توانم مي چگونه عنوان تحت.  گرفتم پژوهي اقدام اين انجام به تصميم.ينيمبب راپرجمعيت

  كنم؟ تثبيت آموزانم دردانش

  : اطالعات آوري جمع روشهاي

 برطرف را آموزان دانش انگيزگي بي تامشكل نمودم شواهد آوري جمع به شروع مساله اين رويت از بعد

 راه به ودستيابي ها ضعف نقطه بررسي وسپس دادن قرار آموزان دانش تياراخ ودر نامه پرسش تهيه. نمايم

 آموزان دانش عالقگي بي علت هاوبررسي خانواده از وتعدادي انجمن اعضاء ونيز همكاران با گفتگو   ونيز حل

 در آموزان دانش شركت كه بودند موضوع اين به معتقد هم همكاران از بعضي و مدير. جماعت نماز برپائي به

 مي جماعت نماز به دير يا آيند نمي يا نماز زنگ در آنها اكثر و نيست عالقه روي از مدرسه جماعت نماز

 در آموزان دانش شركت عدم داليل مهمترين(( كه پرسيدم را سوال اين آنها از خود مصاحبه در بنده و آيند

  : دادند را زير هاي پاسخ نيز آنها و))  ؟ چيست مدرسه جماعت نماز

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

 توسل - تشويق از استفاده عدم -  كافي آشنايي 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 -  اجبار و زور به
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 استقبال عدم براي ها خانواده و همكاران سمت از كه داليلي كردن ليست و هاي 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 هب 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 -

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

  . سازنده و كافي تبليغات -

  . لزوم مواقع در شيريني پخش و جايزه اهداء ، تشويق از استفاده -

  . 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 - 2

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

 گريزي نماز اجتماعي هاي آسيب درمان راههاي اكثرا كه رسيدم زير نتايج به ها وبالگ از بعضي بررسي ونيز

  : نمودند مي معرفي زير شرح به را آموزان دانش

  محبت روش كارگيري به. 1
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  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. است 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 رتمها

  .شوند مي عالقمند نماز به نمايند، مشاهده

  آثار و نماز راز و رمز بيان. 7

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

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

  .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 -

 و همكاران و اوليا با جلسات بانماز مرتبط مقاالت و كتب مطالعه مشاهده مصاحبه طريق از گرفتم تصميم

 مشكل داليل بررسي از پس و كنم كسب زمينه اين در را كافي اطالعات آموزان دانش خود و مدرسه مدير

 براي وقت هيچ كه اوليا و همكاران با فكري هم و صحبت..آورم دست به ابتكاري و عملي هاي حل راه

. باشد مي رسد مي تكليف به بچه كه وقتي از نماز وجوب كه است درست.نيست زود نماز آموزش و يادگيري
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 اين براي را الگو نقش معلمان ابتدايي دوره در و مادر و پدر كوچكي از. است قبل ها سال از سازي آماده اما

 واحساسات فطري هاي ريشه پرورش نماز به دعوت براي روش موثرترين از همچنين.كنند مي بازي ها بچه

 گزاري سپاس احساس مورد در گري ستايش احساس گزاري سپاس احساس مثل.هاست بچه بيمذه

 را ها نعمت اين...... و ستاره آسمان مادر پدر نعمت گوش چشم نعمت داده ما به خدا كه هايي نعمت شمردن

 كردن واننمازخ براي كه است اولي گام كه كنم مي فكر من بهمند ها بچه كه زباني يك با بتوانيم ما اگر

 رسند مي كه دبيرستان به ها بچه كه است محكمي ساخت زير يك كنم مي فكر است خوب خيلي ها بچه

 وقتي كه هاست آدم ما نهاد در احساس يك كه ستايشگري احساس مورد در همچنين و. نشوند سست

 مي را زيبا شعر زيبا فرش زيبا بناي زيبا نطق صداي زيبا طرح زيبا نقش. ستاييم مي بينيم مي را زيبايي

 كه را خدا هاي زيبايي مدارس در بتوانيم اگر ستاييم مي را آن و آييم مي در شعف به مقابل در و پسنديم

 مي جا آن دارند را ها پروانه كه طوري همين مثال حيوانات موزه يك به ببريم را ها بجه مثال نيست هم كم

 من و خداست اش سازنده آن كه دارند اي سازنده ها انهپرو اين كه كنيم سازي زمينه شكلي يك به بينند

 وارد ما مسير اين بستايم؟از جور چه بستايم بايد را زيبايي آفريننده آن بينم مي را زيبايي اين دارم كه

  .بشويم نماز آموزش

  شواهد هاي داده تحليل و تجزيه

 محقق و ديني تربيت ، ما كشور در ربيتت و تعليم مهم اهداف از يكي كه است اين ، مسئله اين انتخاب دليل

 نوجوانان و كودكان وجود در آنها شدن ملكه موجب كودكي در عبادات انجام. است اعتقادي هدفهاي شدن

 و خانواده چنانچه.  دهند مي انجام بيشتري سهولت با را عبادات ، بزرگسالي در افرادي چنين و شود مي

 مشكالتي با آينده در مسلماً ننمايند، اقدام نوجوانان و كودكان ديني تربيت به نسبت جدي طور به مدرسه

  . شد خواهند مواجه
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 مي و ، است مدرسه جماعت نماز پايي بر به آموزان دانش انگيزة و رغبت افزايش تحقيق، اين در من هدف

 كه كنم كاري و رفع را آنها اشكاالت ، بگيرند ياد را نماز راه اين از تا كنم كمك خود آموزان دانش به خواهم

 اعضاي ، خوانند مي نماز خودشان كه اين بر عالوه خانه در.  نمايند شركت نماز در عالقه و ميل روي از

  .بكنند ، تشويق جماعت نماز در شركت و نماز به را خود ي خانواده

  : كه دهند مي نشان آوردم، بدست نامه پرسش طريق از كه را اطالعاتي

  .باشند مي بلد حدودي تا نماز مقدمات و گرفتن وضو ، بخوانند نماز دارند دوست آنها همة

 را نمازجماعت در آموزان دانش شركت عدم داليل مهمترين ، همكاران مصاحبة و شده مطالعه تحقيقات

  : دانند مي زير موارد

  . باشيم داشته توجه مورد اين به هم ما است الزم.  تشويق از استفاده عدم و نبودن متنوع -

 و فايده ندانستن ونيز آموزان دانش سستي و نماز،تنبلي به والدين توجه عدم و كودكان زندگي محيط -

 و نداشته تأثيري آنها زندگي در ، نماز اما خوانند مي نماز بعضي بينند مي ،چون زندگيشان در نماز اثرات

  . فرزندان خواندن نماز به والدين توجه عدم و ندارند خوبي رفتار

 دانش از اندكي تعداد مورد اين و هستند بلد را نماز آنان اكثر نامه پرسش نتيجة براساس.  نماز نبودن بلد -

  .دارد گانه جدا كار به نياز كه شود مي شامل را آموزان

 الزم نيز مورد اين به.  آموزان دانش بين حسادت حس انگيختن بر و خاص افراد به ها مسئوليت واگذاري -

  .شود ريزي برنامه و اقدام ، توجه است

 معتقد من چون. شود مي رد هم مورد اين و است اختياري كامالً ما مدرسة در نماز.  اجبار و زور به توسل -

  .باشد اجبار روي از كه كاري و آورد روي مذهبي مسائل به كامل آزادي با بايد و است مختار انسان هستم
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 اين. نموديم گسترده تبليغات به اقدام ، موضوع اقتضاي به و فمختل هاي مناسبت در. كافي آشنايي عدم -

 ، نماز مورد در احاديثي و قرآني پيامهاي نوشتن ، نماز بين و آغازين مراسم در صحبت شامل تبليغات

  .بود نماز به آموزان دانش انشاء موضوع اختصاص و خواني كتاب ي مسابقه برگزاري

 چه.  دارند آموزان دانش با مناسب برخوردي مدرسه اولياء تمام بختانهخوش.  كودكان با نامناسب برخورد -

  . ديگر مواقع در چه ، نماز موقع در

 اهل ، نامه پرسش سؤال به پاسخ در خودشان گفتة براساس اكثرشان والدين چون. مناسب الگوي نداشتن -

 جمع به معلمانشان آوردن با است زمال طرف آن از.  باشند آنها براي خوبي الگوهاي توانند مي ، هستند نماز

 آنها به الگو ارائة براي ديگري ،راههاي ديني بزرگان زندگي در نماز ثير تأ از داستانهايي تعريف و گزاران نماز

  . باشد

  : ها محدوديت و موانع

  : از عبارتند بودم مواجه آنها با كارم انجام براي بنده كه هايي محدوديت ترين مهم

  مدرسه در خوب وضوخانه و مجهز بهداشتي ويسهايسر نبودن - 1

 نبود و برد مي بين از حدودي تا را خانه نماز معنوي فضاي كه بود شده پوشيده موكت با خانه نماز كف - 2

  اي سجاده فرش و كفشي جا ، مهري جا

 در آموزان دانش از نژاد چندين وجود دليل به آموزان دانش از بعضي هاي خانواده فرهنگ بودن پايين - 3

  مدرسه

  . بودم گرفته نظر در من كه طرحهايي اجراي براي هزينه و بودجه كمبود - 4
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  راهكار هاي موقتي

  .ويديوئي كليپ و انيميشن صورت به نماز و اذان تيمم، وضو، صحيح آموزش - 1

  .بيشتر اثرگذاري براي متحرك تصاوير يا نمايش صورت به)ع(معصوم چهارده عبادت از هايي گوشه ارائه - 2

  .باشند نماز موضوع با مرتبط كه هايي فيلم پخش - 3

  .نماز با مرتبط دلنشين و جذاب هاي سرود اجراي - 4

  .نماز موضوع با نمايشگاه تشكيل و كاردستي پازل، قبيل از جذاب هاي سرگرمي ارائه - 5

  .نماز فرهنگ موضوع با آموزي دانش اردوي برگزاري - 6

  .ابتدايي مدارس در »نماز ي جشنواره«برگزاري - 7

  .»كوچك فرشتگان با مادران نماز طرح«اجراي - 8

  .نماز انشاي مسابقه برگزاري - 9

  .نماز موضوع با كتابخواني ي مسابقه اجراي -10

  .آموزي دانش دارالقرآن ساخت -11

  .»ام خوانده كه نمازي اولين«موضوع با نويسي خاطره و نويسي قصه مسابقه برگزاري -12

  .  آن استمرار و دوام و نماز ي فرضيه انجام به بيشتر ي انگيزه جهت گزار، نماز كودكان به جوايز اهداء -13

  :اجرا و انتخابي هاي حل راه

  :شد اجرا و انتخاب ذيل موارد ها آن به اعتباربخشي و پيشنهادي هاي حل راه بررسي از پس
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  ها بچه مذهبي احساسات و فطري هاي ريشه پرورش - 1

  دقيقه 3يا 2 مدت به كالس به معلم ورود هنگام در نماز از رقسمته خواندن- 1

  نماز در)گروهي( هميار تدريس روش از استفاده - 2

  والدين ويژه تربيتي و آموزشي جلسه تشكيل- 3

  آموزشي هاي دي سي از استفاده و بزرگان از نماز با رابطه در هايي داستان بيان- 4

 داستان قالب در شيوا و ساده زباني به ها بچه براي را اخروي هاي اداشپ و دنيوي هاي ثواب بايد ها معلم ما

  .كنيم بيان

  تشويق از مكرر استفاده- 5

  تفريح و بازي با يادگيري كردن همراه- 6

  نماز آموزش براي آسمان هاي هديه و قرآن هاي زنگ دقيقه15 يا10 اختصاص- 7

  دهند مي آموزش نماز نديگرا به خود گروه در كه اني آموز دانش مكرر تشويق- 8

  اند گرفته ياد نماز ديگر هاي گروه از زودتر كه گروهي كامل تشويق- 9

 ساعت از قبل جماعت نماز يا نماز برگزاري يا نماز يادگيري براي استرس از دور و شاد محيطي ايجاد-10

  كند مي تثبيت و تسهيل بهتر را آموزشي اهداف به وصول كه فوتبال زمين در ورزش

  خود ي محله مسجد در حضور به آموزان دانش يقتشو-
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  گرد آوري شواهد دو

 شان ي ها بچه كه كردند مي ابراز و كردند مي استقبال شده گرفته بكار هاي روش از محترم اولياي - 1

 كنند مي شركت جماعت نماز در و روند مي محله مسجد به و خوانند مي مرتب را خود ي روزانه نمازهاي

 اولياي از نفر چند چنين هم.است شده طرف بر ها آن رفتاري و اخالقي مشكالت از ريبسيا چنين وهم

 را ما كه گويند مي ها آن به شان فرزندان كه كردند مي اظهار بنده از تشكر و تقدير ضمن آموزان دانش

  .كنند بيدار صبح نماز براي

 حالي خوش و رضايت احساس آموزان دانش رفتاري و اخالقي مشكالت شدن برطرف ازمحترم  مدير- 2

  .داشتند

 شديم مي خرسند بسيار مسجد در ها آن حضور شوق و ذوق و ها بچه ديدن با مدرسه مديرمحترم و من- 3

  .كرديم مي شكر را خدا و

  :والدين و معلمان به ما ي توصيه و گيري نتيجه

 تما بايد مربيان و اوليا كه است مسئوليت پر و خطير اي وظيفه كودكان جوي خدا و پاك فطرت كردن بيدار

 و شيرين ي زمينه ها بچه براي يادگيري ترين پايدار و بهترين.  گيرند كار به آن انجام براي را خود توان م

 پيش معلمان خود همچنين ها بچه مذهبي احساسات و فطري هاي ريشه وپرورش يادگيري بودن تشويقي

 .برسيم خود هدف به بتوانيم زودتر تا شوند حاضر مساجد در مدارس هاي خانه نماز در همه از

  راهكار و پيشنهادات

 اين و باشند مي مذهبي مسائل به مند عالقه خود آموزان دانش:  آموزان دانش مذهبي گرايش تقويت - 1

  .باشد مي و است بوده موثر آن در غيره و جامعه و خانواده تربيتي مسائل كه دروني نياز يك
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 با را آموزان دانش كه است الزم مدرسه اولياء و ومادران پدران بر:  نماز احكام با آموزان دانش آشنايي- 2

  .كنند مي آشنا غيره مبطالت ، طهارت ، وضو آن احكام و نماز

 دخترانه مدارس در تكليف جشن اجراي ابتدايي مدارس در:  تحصيلي پايه و جنسيت به بنا ريزي برنامه - 3

  .است موثر جمعه نماز در محل مسجد جماعت نماز در آموزان دانش كتشر و نماز چادر نمودن فراهم و

 پدر:  است گذار اثر شغل و تحصيالت ميزان ، والدين تربيتي عملكرد از خانواده اعضاي مذهبي اعتقادات - 4

  . دارد تاثير بودن هم كنار در كه مناسب شغل خانواده آگاهي و تحصيالت و خانواده اعضاي يا مادر و

 حضور جماعت نماز در كاركنان و دبيران كه صورتي در:  جماعت نماز در مدرسه كاركنان دبيران رحضو - 5

  . است موثر و گذار تاثير آموز دانش فعال حضور بر باشند داشته

 يعني است هم با اعضاء بودن هم كنار در نماز:  آموزان دانش و همديگر با مدرسه اولياء صميمانه روابط - 6

 كسي خداوند برابر در بداند آموز دانش باشد صميمي هم با ارتباط در و ندارد برتري كسي بر ظاهر در كسي

  خداست بخاطر نمازخانه در مدرسه اولياء منش و اخالق و ندارد برتري كسي بر

 بعضي اما دارند امر اين جهت فرصت و وقت كه هستند كساني از مربيان:  مدرسه در تربيتي مربي حضور - 7

  . ندارد مربي آموز دانش كم تعداد علت به مدارس از

   افزايد مي جماعت نماز رونق بر آموزان دانش پيش باشد محبوب مربي اگر: تربيتي مربي محبوبيت ميزان - 8

  . افزايد مي آنان حضور بر غيره ، مادي كالمي، تشويق:  آموزان دانش تشويق - 9

 داده اهميت جماعت نماز در آموزان دانش حضور هب:  مدرسه در آموزان دانش حضور به دادن اهميت -10

  . شود
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 كه شود مي باعث و است بودن هم كنار و فيزيكي ارتباط باعث نماز:ان آموز بادانش معلمان ارتباط -11

  . شود بيشتر سويه دو قلبي عالقه

 واعالم تابلو در ماعتج نماز برنامه نصب ، نماز به اهميت: نماز اقامه براي مربيان و مديران ريزي برنامه -12

  . نيست تاثير گاهي ظهر و صبحگاه مراسم در

 دانش حضور براي شرايط آوردن فراهم اجرا، مدت ، نماز اجراي زمان:  مدارس ريزي برنامه كيفيت -13

  . افزايد مي جماعت نماز شكوه بر آموزان

 بسزايي تاثير احكام و ديني لمسائ با رابطه در مدرسه در آموزش چگونگي:  مدرسه در آموزشي كيفيت -14

  دارد

 آموزشي كيفيت ، استراحت مدت ، زمان است آموزشي مكمل يك برنامه فوق:  ها برنامه فوق كيفيت -15

  . دارد تاثير نماز بر آنها در

 دانش هاي نياز برآورد جهت منابع و ها نشريه و كتاب بايد مدرسه در:  نشريات و ديني كتابهاي وجود -  16

  باشد اموزان

 از زياد خيلي پذيري تاثير و آموزان دانش سن به توجه با:  همساالن و دوستان اعتقادي وضعيت -17

 تحت نيز را اعتقادي بعد ظاهري ارتباط بر عالوه كه باشند مواظب مدرسه و آموزان دانش اولياي همساالن

  .دهد مي قرار تاثير

 اعتقاد و نماز بر افراد با خانواده ارتباط مدرسه راه بين آمد و رفت:  همساالن و دوستان معاشرت نقش -18

  .دارد ارتباط افرادي و هايي خانواده چه با اينكه و است گذار تاثير
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 با باشد ديني مسائل تبليغ و رشد زمينه كه اي جامعه در:  اجتماعي محيط و جو به مربوط عوامل -19

  . است متفاوت آموزان دانش عالقه و تربيت نباشد چنين كه اي جامعه

 برنامه بايد اما آساست معجزه كنند مي ايفا كه نقشي تبليغاتي هاي رسانه:  گروهي هاي رسانه تبليغات -20

  آموزان دانش رواني نيازها با متناسب.  باشند داشته غني هاي

 ستنده غيره و ، دانشمندان ، ورزشكاران از اجتماع در كه افرادي:  اجتماعي هاي الگو پذيري نقش -21

  . پذيرد مي نقش آموز دانش باشند اهل خود كه كنند مي ايفا اصلي نقش

 موضوع اهميت بر:  آن در آموزان دانش نماينده حضور و ، اداره ، آموزشگاه در نماز اقامه ستاد تشكيل -22

  نباشد سوري و ظاهري كه صورتي در افزايد مي

 مدارس نماز اقامه ستاد كه آموزاني دانش: هم اب مدارس ستاد عضو آموزان دانش هاي گروه ارتباط -23

  كنند استفاده هم تجربيات از باشند داشته جلساتي هم با هستند

 نقش مسئوليت آموزان دانش به:  جماعت نماز برپايي و خانه نماز فعاليت در آموزان دانش مشاركت -24

  . ها سجاده نمودن منظم مانند دارند مثبت تاثير سايرين بر برندو مي لذت گردد واگذار

 امورات مثال. شود تقدير بايد فعالند خانه نماز در كه آموزاني دانش از:  فعال آموزان دانش تكريم -25

  . دارد عهده بر را نظم روشنايي ، بهداشتي

 اهميت بر:  نماز فلسفه و احكام مورد در كشوري ، استاني ، شهرستاني ، آموزشگاهي مسابقه برگزاري -26

  .فزايدا مي آن

  معلمان و آموزان دانش ميان جماعت نماز و نماز زمينه در جذاب هاي بروشور و تراكت تهيه -27
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 و ، استان شهرستان، آموزشگاه، در:  نماز اقامه به مربوط فرهنگي و هنري آثار از نمايشگاهي برپايي -28

  .رساند مي را موضوع اهميت كه كشوري

 دادن اهميت و فعال آموزان دانش از خواهي نظر با نمازخانه در:  زانآمو دانش جذب جهت ريزي برنامه -29

  ام نموده آماده الصالة اصحاب نام به كه طرحي در آنها نظر به

  دارد بسزايي تاثير اوقات از بعضي خانه نماز در:  كننده شركت آموزان دانش از پذيرايي -30

 يكي ندارد همخواني اداري كار ساعات با شرعي وقاتا اينكه به توجه با:  مدارس در نماز زنگ اختصاص -31

 پيش نماز زنگ بعنوان دقايقي زنگ يك در اگر است مناسب وقت نبود مدارس در نماز برگزاري مشكالت از

  . است موثر خيلي شود بيني

 طوالني برنامه يك به اين:  موزان آ دانش و مربيان تربيت و جذب جهت مناسب انساني نيروي تامين -32

  . كنند توجه مهم اين به كالن سطح ريزان برنامه بايد كه باشد مي هزينه داراي و مدت

 نماز بايد كودكان و پيران حال رعايت بخاطر كه است حديث زيرا:  نماز به حد از بيش ندادن طول -33

  . نباشد طوالني

 مدرسه مدير طرف از نامه قديرت اعطاي مثال:  معنوي و مادي صورت به نماز در فعال همكاران از تقدير -34

  . شود مي همكاران در انگيزه ايجاد باعث كه مادي اي هديه يا منطقه مديريت يا

 وظيفه يك عنوان به را نماز كه است موفق جماعتي امام:  اخالق خوش و فعال جماعت امام انتخاب-35

 كند نمازآشنا اهميت و احكام نسبت ار آموزان دانش و افزوده خود هاي برآگاهي مطالعه با و دهد انجام ديني

  . باشد دوست آموزان دانش با تبري و تولي اصل به توجه با. 
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 و مدرسه در همكاران و آموزان دانش نمايي هنر و ها ساخته دست و پيشنهادات و نظريات از استفاده -36

  سايرين تشويق جهت فعاليتها اين نمودن برجسته

  مكان و ، نظافت ، آموزان دانش نسبت به تعداد جهت از:  مناسب بهداشتي سرويس -37

  مايع صابون- وضو جهت مناسب محل ، گرم آب:  مناسب خانه وضو -38

  آموزان دانش آگاهي و اطالع جهت وضو زمينه در احاديثي دعاو نوشتن -39

  . ودنش تلف زياد آموزان دانش وقت كه خانه نماز به خانه وضو و بهداشتي سرويس بودن نزديك -40

 و نظافت به نسبت آموزان دانش حساسيت به توجه با:  گرفتن وضو براي الزم دمپايي وجود -41

  .است ضروري و الزم پايي دم وجود كفشهايشان

  براي مناسبي مكان سرد خانه نماز:  باشد مناسب حرارتي وسائل مجهزبه بايد نمازخانه -42

  .نندك نمي استقبال آموزان دانش و نيست خواندن نماز

  . است ضرري كننده خنك وسايل گرما فصل در -43

  . باشد اتاق بهترين و ترين مناسب اتاقها ميان از نمازخانه -44

  .باشد خانه نماز در خوان نماز آموزان دانش حضور جهت مناسب فضاي -45

  . باشد مناسب فرش نظر از -46

  . باشد موجود مناسب جاكفشي ، سجاده پرده، -47

  . باشد استراحت و نماز اداي براي سبمنا وقت -48
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  برندگان براي اي جايزه گرفتن نظر در و قرآني و ديني سوال طرح -49

  . نماز آموزشي هاي پوستر نصب -50

  .ظهرگاه و صبحگاه مراسم در خوان نماز آموزان دانش تشويق -51

  . خوان نماز آموزان دانش براي نماز اردوي اندازي راه -52

  آموزان دانش راهنمايي و سخنراني ايراد جهت شهرستان مذهبي هاي خصيتش از دعوت -53

  نماز با ارتباط در سرود، ، ،تاتر نمايش اجراي-54

  نماز به اعالنات تابلوي يك اختصاص -55

  نماز با ارتباط در كوتاه هاي فيلم نمايش -56

  آنها هاي خالقيت و ابتكارات ازنظريات استفاده و همجوار مدارس آموزان دانش با نشست -57

  . مدرسه آموزان دانش از سنجي نياز -58

  . مذهبي و ديني هاي فيلم نمايش براي نه خا نماز در ، دي. وي. دي ، دي. سي ، تلويزيون تهيه -59

  . باشد نداشته مشكلي هوا و نور لحاظ از نمازخانه -60
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