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 :چکیده

 از يکی گفت توان می که چرا است واضح امری دينی های آموزه آموزش در وپرورش آموزش نقش 

 داده ترجیح آموزش بر قرآن صريح نص بنابه که پرورش بعد در وپرورش آموزش دستگاه وظايف مهمترين

 مواد کالم يک ودر وجوانان نوجوانانٰ   کودکان ومذهبی دينی حس پرورش( الکتابه ويعلمهم ويزکیهم)  شد

 توانسته وپرورش آموزش تربیتی های برنامه حد چه تا اما. باشد می آموزان دانش نام به خود ومحصوالت

 واقع به که باشد می زمینه اين در پِژوهی واقدام وبررسی تحقیق مند نیاز باشد بوده موفق مسیر ينا در است

 مفید های برنامه با ايم توانسته میزان چه ويا ايم؟ داده انجام مورد اين در را وظايفمان از مقدار چه ببريم پی

 در میتوان را متربیان دينی پرورش واقعی نمود. باشیم؟ آورده فراهم را متربیان وتربیتی دينی رشد موجبات

 پرسیده خود از بايد.  نهضت اين وپرچمدار دار راطلیعه تربیتی مربیان و دانست نماز فريضه به عالقه ايجاد

 مسیر دراين موجود امکانات به باتوجه اند توانسته حد چه وتا يانه؟ اند بوده موفق راه اين در آيا که باشند

 خلوت از همواره خدمت در آموزش و پرورش افتخار متمادی سالیان طی در اينجانب. دباشن شده واقع مفید

 اين در تحقیق يک به دست داشت برآن مرا مسئله وهمین بودم دررنج مدارس جماعت نماز صفوف بودن

 آمده ادامه در تجربه اين حاصل که نمايم بررسی مختلف زوايای را مسئله اين مختلف وابعاد بزنم زمینه

 . گیرد قرار همکاران ساير واستفاده حق قبول مورد وامیدوارم
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 مقدمه

بدون آموزش و پرورش اثر بخش هیچ . است دانش آموزآموزش و پرورش سنگ زير بنای رشد و تربیت 

را  دانش آموزتوجه صرف به علم منهای پرورش، . ی روی سعادت و خوشبختی را نخواهد ديد دانش آموز

ان که مطرح است  دانش آموزدر اين میان يکی از مسائل تربیتی . يده ای خواهد نموددچار مشکالت عد

 .ان از جمله عالقه مند کردن آنها، به نماز و نماز جماعت است دانش آموزپرداختن به تربیت دينی 

ترين  ساده انگاری در اين مسیر نسل ها را به قربانگاه میکشد وسرمايه های انسانی را تباه می سازد مهم

انجام فريضه ی نماز باعث تربیت .عامل در تربیت نیکو در افراد درک و کاربرد مؤثّر نماز در زندگی است

 .صحیح فرد خواهد شد و از اين رهگذر نتايج سودمند عايد فرد و جامعه خواهد کرد

برخوردار است  در اين میان اهمیت نماز جماعت بر کسی پوشیده نیست و آئین اسالم از بعد اجتماعی مهمّی

برگزاری نماز های روزانه ی واجب نیز به صورت جماعت و گروهی يکی از . وبر آن تکیه و تاکید کرده است

 .اين برنامه هاست

 .به چند مورد از آن ها اشاره میکنم  احاديث و روايات زيادی در مورد اهمیت نماز جماعت ذکر شده که
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ذان را بشنود و بی دلیل در نماز جماعت شرکت نکند، ارزشی نماز کسی که ا: نقل شده( ص)از رسول خدا 

 (. 375، ص5رسائل الشیعه،ج. ) ندارد

من ال يحضره .)در حديثی تحقیر نماز جماعت، به منزله ی تحقیر خداوند، به شمار آمده است

 (  377،ص0الفقیه،ج

مستدرک .) ی دانداگر تعداد افراد در نماز جماعت از ده نفر گذشت حساب آنرا جز خدا کسی نم

 (427،ص 0الوسائل،ج

نماز جماعت عالوه بر پاداش های زيادی که دارد، آثار معنوی و اجتماعی و سیاسی و اخالقی و تربیتی 

زيادی نیز در جامعه و افراد دارد از جمله جلوگیری از انحراف، افزايش خود کنترلی، افزايش خصلت ها و 

يش ايمان، احساس همدردی وانسانیت، افزايش صبر و استقامت ارزش های مثبت فردی، کاهش جهل و افزا

 ..............و

با همه ی پاداشها و آثاری که برای نماز جماعت وجود دارد، برخی از اين فیض بزرگ محرومند و با تأسف 

شاهديم که بسیاری به آن بی اعتنا و کم رغبت اندو حتی در همسايگی مسجد به سر میبرند، ولی در 

قسمتی از اين مشکل متوجه ما   ت مسلمین حاضر نمیشوند که اين موضوع واقعا درد آور استجماع

وظیفه ی تعلیم و تربیت  میباشد که سهم بزرگی در اين قضیه داريم به همین علت من نیز فرهنگیان 

ت در نماز گروهی از افراد جامعه را بر عهده دارم، وقتی مشاهده میکنم که دانش آموزانم با عالقه و رغب

جماعت شرکت نمیکنند و به بهانه های مختلف از شرکت در نماز جماعت شانه خالی میکنند وظیفه ی خود 

میدانم با توجه به اهمیت اين موضوع به آن حساسیت نشان داده و قدمی در اين راه بردارم و با استفاده از 

یت نماز ونماز جماعت آشنا سازم و آن ها را روشهای ابتکاری و جذاب و غیر مستقیم دانش آموزانم را با اهم
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مند سازم وبا اين کار از  به خواندن نماز و شرکت در نماز جماعت بدون اعمال زور و اجبار و ترساندن عالقه

بروز بسیاری از مشکالت فردی و اجتماعی که ناشی از عدم پرداختن به اين موضوع حاصل میشود جلو 

ات گوناگون بهترين زمان برای پرداختن به مسائل دينی از جمله نماز ونماز گیری کنم چرا که بنا به تحقیق

 .میباشد تحصیل جماعت دوران 

هر چند تحقیقات و اقدامات زيادی توسط افراد متخصصین امر در مورد اين موضوع انجام گرفته اما اين 

                  .اقدامات کافی نبودن و نیاز به اقدامات بیشتری می باشد

                        

 بیان مسئله

داشتم بیشتر اولیا از عدم عالقه مندی بچه هايشان به نماز حیطه کاری ام ای که در  طی چندين سال تجربه

ابراز ناراحتی ونگرانی می کردند ومديران محترم و مربیان پرورشی نیز از عدم عالقه مندی دانش آموزان به 

میکردند در بیشتر مواقع برای شرکت دانش آموزان در نماز جماعت مجبور بودند نماز جماعت ابراز ناراحتی 

به روش های نا مناسب مثل ترساندن دانش آموزان از نمره انضباط و غیره بپردازند و يا از روش هايی مثل 

ارد دانش ها نیز کارساز نبود چرا که باحذف اين مو دادن شکالت يا کارت امتیار روی می آوردند که اين روش

 .آموزان به بهانه های مختلف از شرکت در نماز جماعت فرار میکردند

را در مدرسه  دينی و مذهبیامسال نیز مثل سال های گذشته با اينکه با تهیه ی برنامه های جذاب و متنوع 

به شرکت در برگزار کرده بوديم اما بعد از اجرای اين برنامه ها شاهد بودم که دانش آموزان عالقه ی چندانی 

نماز جماعت از خود نشان نمیدادند و تعداد کمی از دانش آموزان در نماز جماعت شرکت میکردند واکثر آن 

ها به بهانه های مختلف مثل دير آمدن به مدرسه، ،قايم شدن در زير میز کالس ها و يا بازی کردن در حیاط 
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ز به خاطر ترس از کم شدن نمره انضباط و مدرسه در نماز جماعت شرکت نمیکردند و در بیشتر مواقع نی

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

نیز چندين بار اين موضوع را با همکاران در میان گذاشت و از آن ها خواست که دانش آموزان را تشويق 

 .اين راهکار ها جوابگو نبودنداما . دکنند که در نماز جماعت شرکت کنن

گسترش اين نظر غلط باعث میشود که معلمان فقط به جنبه آموزشی دانش آموزان بپردازند واز پرداختن به 

مسائل تربیتی و نقش الگويی خود غافل شوند که در اين صورت امکان موفقیت در اين امر مهم تنها توسط 

 .خواهد بود مربیان پرورشی ممکن و حتی غیر ممکن

همچنین به علت عدم آگاهی دانش آموزان از طرز برخورد با اشتباهات دوستانشان در نماز خانه باعث میشد 

که با همديگر در گیر شوند و اين به مرور زمان باعث میشد که به علت تجربه ی اتفاق های ناخوشايند از 

 .رفتن به نماز خانه و شرکت در نماز جماعت پرهیز کنند

به میزان اهمیت نقش معلمان به پرداختن به مسائل تربیتی و دينی از جمله عالقه بر اين تصمیم گرفتم بنا

مند کردن دانش آموزان به نماز پی ببرم و اين تجربه را در اختیار ساير همکاران قرار دهم و از اين طريق 

باعث تربیت صحیح فرد خواهد شد قدمی در تربیت دينی دانش آموزانم بردارم چرا که انجام فريضه ی نماز 

 .و از اين رهگذر نتايچ سود مندی را عايد فرد و جامع خواهد کرد

اما متاسفانه بعضی مواقع به   که همه ی ما معلمان بر اهمیت تربیت دينی دانش آموزان واقف هستیم با اين

ش میکنیم که تعلیم و تربیت بهانه های مختلف از پرداختن به اين موضوع مهم غافل میشويم و به کلی فرامو

همانطور که پرنده نمیتواند با يک بال پرواز کند . اين دو مانند بالهای پرنده ای می مانند. مکمل هم هستند

همچنین عصر . اگر پرداختن به هر کدام از اين بالها را فراموش کنیم امکان پرواز را از دانش آموزان میگیرم
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« مازلو». عصر فراموشی اصالت آدمی، عصر پوچی و خالء. م ارزش هاستحاضر به شهادت بسیاری عصر انهدا

. عصری که انسان امید خود را از دست داده است و به پوچی رسیده است. قرن بیستم را عصر بی ريشه نامید

انسانی که خلیفه خداست، بزرگترين خطر برای . چنین اعترافی فاجعه ی بزرگ برای زندگی انسان است

نی اين است که انسان ابعاد وجودی اش را فراموش کند و به يک حیوانی تبديل شود که در پی جامعه انسا

بر اين اساس احساس نیاز شديدی مبنی بر اين که انسان صحیح تربیت شود . غرايض حیوانی خويش است

جموعه ای از جامعه انسانی شديدا محتاج است تا افراد آن، گفتار و کردار وافکار خود را بر م. وجود دارد

در . ضرورت اين نکته به خوبی قابل احساس است اما انجام آن ساده و آسان نیست. ارزش ها استوار سازند

حال با توجه به مسائلی که مطرح شد اين .اين میان وظیفه ی ما والدين و معلمان بسیار خطیر میباشد

 :سواالت در ذهنم نمايان میشود که 

 ترجیح میدهند که به جای شرکت در نماز جماعت در زير میز ها قايم شوند؟چرا دانش آموزان         -0

 چرا دانش آموزان عالقه ای به شرکت در نماز جماعت از خود نشان نمیدهند؟        -1

 آيا آگاهی های الزم را در مورد اهمیت نماز ونماز جماعت و آثار و پاداش های آن کسب کرده اند؟        -3

 م من در عالقه مند کردن دانش آموزان چقدر میتواند باشد؟سه        -4

آيا میتوانیم با استفاده از روش های ابتکاری و جذاب و بدون نیاز به زور و اجبار وترساندن دانش         -5

 آموزان را به نماز عالقه مند کنیم؟
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 :هدف از اقدام پژوهی حاضر

خ های سواالتی که مطرح کردم تصمیم گرفتم حد اقل داليل با توجه به اهمیت موضوع و برای يافتن پاس 

به همین خاطر . اين کار دانش آموزان را در کالسم دريابم و باکمک ديگران در صدد رفع مشکل برآيم

تصمیم گرفتم با کمک اولیا و همکاران و خود دانش آموزان و اساتید و مطالعه ی کتاب های گوناگون در 

کودکان و تربیت دينی آن ها در دوره ی ابتدايی واستفاده از تحقیقات موجود در  زمینه ی روانشناسی رشد

اينترنت راهکارهای ابتکاری و جذاب عملی پیدا کنم واز طريق اقدام پژوهی در حد توان قدمی در راه تربیت 

جبار و زور و دينی دانش آموزانم بردارم و کاری کنم که دانش آموزانم با عالقه وانگیزه ی درونی و بدون ا

ترساندن از کم کردن نمره انضباط و بدون تکیه بیشتر بر تشويق های غیر مادی در نماز جماعت شرکت 

چرا که اگر امروز نماز خانه های مدارس را خالی و . کنند و از لحاظ کمی تعداد نماز گزاران را ارتقا ببخشم

ای نماز جماعت مساجد پر باشد و همچنین کم جمعیت ببینیم فردا نبايد انتظار داشته باشیم که صف ه

وبعضی از اخالق ورفتاز . آموزان نماز های روزانه ی خود را نیز مرتب در منزل نیز بخوانند تالش کنم دانش

های نا مناسب دانش آموزان با اجرای راه کار های عملی اصالح شود چرا که بیشتر اولیا نیز از مرتب 

مناسب بودن بعضی از اخالق و رفتار های نامناسب بچه هايشان ابراز ناراحتی و نخواندن نماز های روزانه و نا 

نگرانی میکردند و خودم نیز اين مشکل را کامال احساس میکردم حال برای حل اين مشکالت به دنبال يافتن 

ضعیت را داليل کار و راهکار های عملی و ابتکاری با کمک اولیا و همکاران و اساتید محترم بودم تا اين و

 .بهبود بخشم
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 ( 1شواهد ) شواهد نیاز به پژوهش 

 شاخص های کیفی وضعیت موجود

ی تشويقی و کارت امتیاز  مدير مدرسه سعی کرديم با دادن نمره امسال نیز مانند سال های پیش با کمک  

همچنان ماه از سال تحصیلی  3دانش آموزان را به شرکت در نماز جماعت عالقه مند کنیم اما با گذشت 

تعداد کمی از دانش آموزان در نماز جماعت شرکت میکردند و عالقه ی چندانی به شرکت در نماز جماعت 

نداشتند و در بیشتر مواقع انتظامات مدرسه مجبور میشد با توسل به زور و اجبار وترساندن از مواردی 

مدرسه ، مجبور میکردند که آنها همچون نوشتن نام و کم کردن نمره انضباطشان و يا دادن اسامی به دفتر 

ها قايم میشدند تا خودشان را از  در نماز جماعت شرکت کنند و بعضی از بچه ها در حیاط يا زير میز کالس

چشم انتظامات مدرسه و يا معلمان و کادر مدرسه مخفی کنند و بدين ترتیب در نماز جماعت شرکت نکنند 

نده ايم و يا دير به مدرسه می آمدند همچنین برخورد برخی از نماز و يا میگفتند ما در منزل نمازمان را خوا

 .گزاران در نماز خانه با همديگر مناسب نبود

 شاخص های کمی وضعیت موجود

 میزان عالقه مندان و شرکت

 کنندگان در نماز جماعت

 دی آذر مهر وآبان

11% 31% 51% 

 (0جدول شماره)ماه اول سالتحصیلی  4ماعت در کنندگان در نماز ج مندان و شرکت جدول میزان عالقه 

با مشاهده وضعیت کیفی و کمی شواهد موجود و همچنین با توجه به تجربیاتی که کسب کرده بودم متوجه  

شدم که اين اقداماتی که تا حاال خودم وساير همکاران در مورد جذب دانش آموزان به نماز جماعت انجام 
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يل اين مشکل و عدم عالقه ی دانش آموزان به نماز و نماز جماعت را باکمک ايم کافی نیست و بايد دال داده

 .خود دانش آموزان و اولیا وهمکاران محترم پیدا کنم و تا حد توان اين مشکل را حل کنم 

 جمع آوری اطالعات برای ارائه ی راه حل ها 

 :مصاحبه     -1

مورد اينکه چرا بعضی ها دوست ندارند در نماز ابتدا درمورد اهمیت نماز و نماز جماعت و همچنین در 

جماعت شرکت کنند؟ و اينکه آيا دوست دارند نماز شان را فرادی بخوانند يا به جماعت؟ به نظر شان چه 

کار هايی بايد انجام شود تا همه در نماز جماعت شرکت کنند؟ میزان همکاری پدر و مادرشان با آن ها 

میباشد؟ آيا پدر و مادر آن ها و خودشان در نماز جماعت مسجد محل  جهت شرکت در نماز جماعت چگونه

و نماز شرکت میکنند يا نه ؟ سواالتی از اين قبیل از دانش آموزان پرسیده شد و دانش آموزان پاسخ های 

وبا اساتید و مشاورين و همکاران . گوناگونی ارائه دادند که اين پاسخ ها را به طور خالصه ياد داشت کردم

 .حترم مصاحبه کرده و اطالعاتی در اين زمینه به دست آوردمم

 برگزاری جلسه همکاران         -2

جلسه ای با همکاران هم پايه برگزار کرديم و در مورد عدم عالقه ی بعضی از دانش آموزان به نماز جماعت  

داشتند که مربی پرورشی با همکاران بحث و گفتگو کرديم آنها نیز متوجه اين موضوع شده بودند و عقیده 

بدون همکاری معلمان هر کالس به تنهايی نمی تواند در اين امر مهم موفق شود و در پايان نتیجه گرفتیم 

در   که برای موفق شدن در اين کار بايد جلسه ای با اولیا ی دانش آموزان داشته باشیم و آگاهی های الزم را

 .و اهمیت نماز جماعت به آنها بدهیممورد چگونگی همکاری آنها با دانش آموزان 
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 پرسش نامه         -3

با توجه به پاسخ هايی که دانش آموزان در پاسخ به سواالت مصاحبه داده بودند الزم دانستم که پرسش نامه  

 .کنم و اطالعاتی را در اين زمینه از اولیا بدست آوردم  ای تهیّه

  

 مطالعه         -4

ت و تحقیقاتی که در اين زمینه کار شده بود،که عنوان بعضی از آنها در منابع و مطالعه ی کتابها، مجال 

 .مأخذ ذکر شده است نیز، راه حل هايی يافت شد

 مشاهده        -5

يکسری از اطالعات را با مشاهده مکرری که در مورد طرز برخورد نماز گزاران با همديگر، طرز برخورد  

داشتم به دست آوردم و از اين طريق صحت نظر های ....ت فیزيکی نماز خانه وهمکاران با نماز گزاران، وضعی

 .ايشان در رابطه با پاسخ سواالت تأيید گرديد

و مشاهده و نظريه های همکاران ساير   پس از بررسی اطالعاتی که 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 

تحلیل قرار گرفت و مواردی که بايد در اين زمینه تغییر و اصالح يابد معین شد، خالصه ی يافته های تجزيه 

 :وتحلیل به شرح زير میباشد

 های اولیه خالصه يافته

 های نماز جماعت غافل بودن از پاداش        -0
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 رد و بد برخی از همکارانبرخورد س        -1

 برخورد بد بعضی از انتظامات و مسئولین نماز        -3

 عدم همکاری اولیا جهت زود فرستان فرزندانشان به مدرسه        -4

 نامناسب بودن هوای نمازخانه        -5

 بدرفتاری برخی از نمازگزاران در نمازخانه        -2

 آموزان های دانش بوی بد جوراب        -7

 آموزان تن پرور و تنبل بودن بعضی از دانش        -2

 ی کافی جهت شرکت در نماز جماعت عدم انگیزه        -1

 طول کشیدن نماز جماعت    -01

 های مناسب جهت شرکت در نماز جماعت عدم تشويق    -00

 عدم شرکت منظم همکاران در نماز جماعت    -01

 آموزان به تعداد خاصی از دانشدادن مسئولیت فقط       -03

 ی آنها آموزان و غافل شدن از بقیه تشويق و اهداء جوايز به تعدادی از دانش    -04

 آموزان در مورد اهمیت نماز و نماز جماعت عدم آگاهی کافی اولیاء و دانش    -05
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 ناهماهنگی بین تربیت دينی توسط معلمان و اولیاء    -02

 گرانپیشینه و يافته های دي

رونالد گلدمن پژوهش های زيادی در زمینه رشد و تحول دينی کودکا ن انجام داد او با  0121در دهه ی  

 الهام از ديدگاه ژان پیاژه مراحل زير را در تحول فکر مذهبی مطرح کرد

 سالگی 2-7دوره ی تفکر مذهبی شهودی تا  -

 سالگی 04سالگی تا  2-7دوره ی تفکر مذهبی عینی از  -

 سالگی به بعد 04-03وره ی تفکر انتزاعی از د -

 :بر اساس ديد گاه برخی روانشناسان تحول رفتار دينی مشتمل بر مراحل زير است

 (سالگی يا قبل از دبستان  5-2قبل از ) مرحله ی رفتاری و تقلیدی        -0

در اين مرحله .است ،مرحله ی گرايش عاطفی نسبت به نماز(سالگی 00تا2)عاطفی -مرحله حسی        -1

خضوع و خشوع والدين و معلمان هنگام بر پاداشتن نماز،به وسیله کودک درونی میشود و میفهمد که خدا 

 .همه جا هست

 (سالگی  02تا  00دوران نوجوانی و تفکر انتزاعی،حدود ) مرحله ی عقالنی و برهانی        -3

 (سالگی 15-02و بزرگسالی ، ار جوانی   دوران) مرحله ی عرفانی و شهودی         -4

 :برخی متخصصان علوم تربیتی، بر مبنای نقش مربی، مراحل تربیت دينی را به شرح زير توصیف میکنند
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 مرحله ی انس دينی که شامل سال های اولیه ی زندگی است        -0

در دوران دبستان، عادات متعدد در کودکان شکل میگیرد، مثل عادت به : مرحله ی عادت دينی        -1

 .نماز خواندن و مسجد رفتن

 مرحله ی معرفت دينی         -3

 مرحله ی شاکله ی دينی         -4

 مرحله ی خود جوشی دينی        -5

که برای تربیت دينی و آموزش نماز و عالقه طبق مطالعات گوناگونی که داشتم به اين نتیجه رسیدم      

مند کردن دانش آموزان به نماز و نماز جماعت شرايط و رويکرد های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها به 

 :طور خالصه به شرح ذيل میباشند

ر بودن تشويق بر ويژگی های مثبت افراد در هر سنی که باشند آن ها را به بهت: تشویق و تأیيد        -0

با تشويق همراه سازيم و در فرصت های مناسب او را به  دانش آموزبنا براين بايد نماز را برای . تشويق میکند

وبا جمالت زيبا او را تشويق کنیم و بیشتر از روش های غیر . ی نماز خوان معرفی نمايیم دانش آموزعنوان 

 (0321خزائی، . )مستقیم استفاده کنیم

ی  الگو نمونه ای است که آدمی آگاهانه يا نا خود آگاهانه از او تقلید میکند ارائه: الگویی رویکرد        -1

زيرا داشتن . در زندگی نیاز به الگو دارد دانش آموزترين روش تربیتی است  الگو و اسوه، موثرترين و موفق

مشاهده ی نماز خواندن ان از طريق  دانش آموز. الگو باعث آموزش سريع مسائل و انتقال مفاهیم میشود

بهتر و راحت تر رفتار آنان را ياد میگیرند به عنوان ....( پدر و مادر، معلمان؛ روحانیون و )اسوه های خود 



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 

17 
 

ی اين که معلّمش نماز میخواند ممکن است اين رفتار معلم برای او با ارزش  مثال دانش آموزی با مشاهده

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

او اين ارزش را همراه خود به اجتماعات ديگر میبرد بر ارزش های . ارزش نماز خواندن در او درونی میشود

 (0370نوابی نژاد، .) مثبت جامعه می افزايد و باعث رشد اخالقی جامعه میگردد

تربیت دينی، شناساندن خوبی ها و نکوهش زشتی ها و باال بردن در : رویکرد تکریم شخصيت        -3

درک تربیت دينی، اگر همراه با تکريم شخصیت مخاطبان صورت پذيرد منجر به تقويت ارزش ها ی معنوی 

 .و سست کردن ارزش های نا هنجار میگردد

 .هماهنگ بودن اوليا و معلمان در تربيت دینی -4

دانش ی بگويد که بگو بسم اهلل الرحمن الرحیم و  دانش آموزر گاه معلم به در روايات اسالمی آمده است ه

و يکی برای والدين او و يکی برای معلم وی  دانش آموزبگويد خداوند يک فرمان رهايی از دوزخ برای  آموز

 .مینويسد

وناگونی الزم به ذکر است ياد آوری کنم در مورد موضوع نماز مجالت و کتب تخصصی ، روزنامه های گ 

مطالعه کردم و از سخنرانی های آقای قرائتی و اينترنت مطالب بیشتری ياد گرفتم که به علت کثرت مطا لب 

 .همه اين مطالب را نمیتوانم در اين جا بیاورم

 راه حل های پیشنهادی

 برگزاری جلسه با اولیای دانش آموزان برای بار دوم -

 ز همکارانی که در نماز جماعت شرکت میکننداستفاده از کارت های تقديرات و تشکر ا -



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 

18 
 

 شرکت منظم خود در نماز جماعت  -

 همراهی دانش آموزان در نماز جماعت -

 تشويق دانش آموزان با جمالت زيبا -

 تشويق دانش آموزان با جايزه و کارت و نمره -

 استفاده از دانش آموزان به عنوان خادمان نماز -

 برگزاری نمايشگاه نماز -

 شويق دانش آموزان جهت شرکت در نماز جماعت و نماز جمعه و تهیه گزارش از آن ت -

 دريافت گزارش کتبی از اولیا در مورد نحوه نماز خواندن و اخالق و رفتار دانش آموزان -

 استفاده از روش های غیر مستقیم و جذا ب در آموزش نماز و مفاهیم مربوط به آن از طريق شعر -

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

 .داستانها و مثال های عینی و خاطره گويی

 جمع آوری احاديث در مورد نماز و اهمیت نماز جماعت و تحقیق در مورد آن توسط دانش آموزان -

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

توجه به عنصر زيبا شناسی و زيبا دوستی، القای پیام های تربیتی در قالب های زيبای شعر، داستان،  -

 نمايش، نقاشی



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 

19 
 

 انتخاب سرگروه های نماز جهت همکاری در بعضی از کارها -

 استفاده از نظريه های دانش آموزان و اولیا وهمکارن -

 لیف خارج از کالس و تکالیف پیک نوروزی به نماز و نماز جماعت اختصاص بخشی از تکا -

 ی دعای بعد از نماز برگزاری مسابقه -

 برگزاری مسابقه نماز بین اولیا ی دانش آموزان -

 آموزان پذيرايی از دانش - 

 برخورد محبت آمیز با دانش آموزان و اهمیت دادن به نظرات آنها و پرهیز از زور و اجبار  -

 اب کردن محیط نماز خانهجذ -

 راه حل های انتخابی و قابل اجرا 

 برگزاری جلسه با اولیا جهت توجیه وباال بردن اطالعات وآگاهی های الزم در مورد اهمیت موضوع       ·

دادن تحقیق به دانش آموزان جهت باال بردن آگاهی های دانش آموزان از آثار و پاداش های نماز        ·

 جماعت 

 توجه به رويکرد الگويی و استفاده از تشويق های کالمی        ·

آموزان در زمینه ی نماز و  های غیر مستقیم و جذاب جهت رفع اشکال های دانش استفاده از روش       ·

 اصالح رفتار های نادرست آنها
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از جماعت توسط هايی تحت عنوان تقدير و تشکر از همکاران شرکت کننده در نم استفاده از برگه       ·

 دانش آموزان

 برگزاری نمايشگاه نماز       ·

 اجرای راه حل های انتخابی و داليل انتخاب اين روش ها 

برگزاری جلسه با اوليای دانش آموزان جهت توجيه و دادن اطالعات و آگاهی های الزم در  -1

 مورد اهميت موضوع

يل عدم عالقه و شرکت دانش آموزان در نماز و نماز بعد از بررسی پرسشنامه ها متوجه شدم که برخی از دال

جماعت مربوط به اولیا میشود حال برای اينکه دو محیط خانه ومدرسه هم جهت حرکت کنند و هر يک اثر 

آموزشی و تربیتی يکديگر را خنثی نکنند بايد با اولیا ارتباط مستمر داشته باشم تا در پرتو آن، سیاست ها و 

ی و تربیتی را هم سو وهم جهت نمايم چرا که اگر رفتار يکسان، مناسب و هماهنگ بین برنامه های آموزش

اولیا و معلمان در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان وجود نداشته باشد دچار سر در گمی میشوند و حالت 

 های عاطفی و روانی خاصی به سراغ آن ها می آيد و ممکن است به افسردگی منجر شود که بدون شک

برای خانواده و جامعه مشکالت زيادی را به وجود می آورد به خاطر همین جلسه ای با اولیای دانش آموزان 

با توجه به مطالعات و اطالعاتی که در . برگزار کردم و هدفم را از برگزاری اين جلسه برای اولیا توضیح دادم

ز جمله آموزش نماز را از ديد گاه ائمه و زمینه تربیت دينی دانش آموزان داشتم وقتی مراحل تربیت دينی ا

روانشناسان و متخصصین و همچنین اثرات مثبت تربیت درست دينی و اثرات منفی عدم تربیت دينی دانش 

آموزان را در اين سن برای اولیا توضیح دادم و در مورد اهمیت نماز جماعت و اينکه بسیاری از مشکالت 

تربیت صحیح دينی و جذب آن ها به نماز جماعت میتوان حل کرد را به  اخالقی و رفتاری دانش آموزان را با
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اولیا توضیح دادم همه ی ا ولیا قانع شدند و به اشتباه خودشان پی بردند و تشکر کردند وقرار شد که در اين 

ز خواندن نما زمینه خودشان نیز مشوق خوبی برای بچه هايشان باشند و نکات مثبت بچه هايشان را از قبیل

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

شفاهی به من اطالع دهند و دانش آموزان مورد تشويق قرار گیرند و همچنین سعی کنند به بچه هايشان 

 .کمک کنند تا زودتر در مدرسه حاضر شوند و در نماز جماعت شرکت کنند

دادن تحقيق به دانش آموزان جهت باال بردن آگاهی های دانش آموزان از آثار و پاداش های -2

 :نماز جماعت

يکی ديگر از داليلی که دانش آموزان مطرح کرده بودند عدم آگاهی از پاداش های نماز جماعت و اهمیت 

شد و اگر برای شناخت خواندن نماز بود واينکه قبول هر چیزی مشروط بر شناخت کامل از آن چیز میبا

وآگاهی در هر موضوعی خود دانش آموزان دخالت کنند يادگیری و آگاهی بهتر صورت میگیرد به همین 

دلیل قرار شد هر کدام از دانش آموزان در مورد اهمیت نماز و مخصوصا نماز جماعت تحقیق کنند که اين 

شان را در کالس ارائه می دادند و در اين مورد کار انجام شد و هر روز تعدادی از دانش آموزان تحقیقات خود

با دانش آموزان بحث وگفتگو میکرديم و دانش آموزان مورد تشويق قرار میگرفتند به فعالیت های آنان کارت 

قرار شد که بعد از عید از فعالیت هايی که دانش آموزان . امتیاز داده میشد و در پوشه ی نماز بايگانی می شد

با اين فعالیت با توجه به اين که آگاهی و اطالعات . نجام می دهند نمايشگاهی برگزار کنیمدر مورد نماز ا

دانش آموزان در مورد اهمیت نماز و نماز جماعت باال رفته بود تا حدودی توانستم انگیزه و رغبت دانش 

 .آموزان را باال ببرم

 :توجه خاص به رویکرد الگویی و استفاده از تشویق های کالمی -3
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رويکرد ديگری که در اين مورد مطرح است رويکرد الگويی اطرافیان مخصوصا پدر و مادر و معلمان در تربیت 

دينی می باشد کودک يک مقلد کامل است بنابر اين رفتار بزرگتر ها به ويژه معلمان برای او حجت و الگوی 

و حتی از سخن والدين برتر  او سخن معلم را در دنیای ذهن خود وحی منزل می داند. مناسب میباشد

 معلم با اعمال و رفتار مناسب خود سرمشق خوبی برای وی خواهد بود . میشمارد

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

 :واصالح رفتار های نا درست آنها

بودند برخورد نا مناسب برخی از نمازگزاران بیان شده  يکی ديگر از مشکالتی که دانش آموزان مطرح کرده

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

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

هم درگیر میشوند به همین علت تالش کردم از روش های غیر مستقیم و جذاب مثل  آنها میشود و با

نمايش و خاطره گويی اين اشکاالت بچه ها را برطرف کنم و آن هارا به طور غیر مستقیم متوجه 

 .در واقع بعضی از احکام نماز و نماز جماعت را به آن ها آموزش دهم. اشتباهاتشان کنم

هایی تحت عنوان تقدیر و تشکر از همکارانی که در نماز جماعت شرکت استفاده از برگه  -5

 :ميکنند توسط خود دانش آموزان

برای اينکه به بچه ها بفهمانم که همیشه نبايد بزرگتر ها کوچکتر ها را تشويق کنند و به کار های خوب 

را تحت عنوان تقدير و تشکر از دعوت کنند بلکه کو چکتر ها نیز میتوانند اين کار را انجام دهند کار هايی 

همکارانی که در نماز جماعت شرکت میکردند تهیه نمودم و در اختیار بچه ها قرار دادم که هر همکاری که 
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در نماز جماعت شرکت میکردند از دانش آموزان کالس در نماز خانه از اين کارت ها دريافت میکرد و اين 

 .بود کار هم مورد استقبال همکاران قرار گرفته

 :برگزاری نمایشگاه نماز        -6

آخرين فعالیتی که در اين زمینه انجام دادم بر گزاری نمايشگاه های نماز از فعالیت های دانش آموز طی 

سال تحصیلی بود که مورد استقبال همکاران و دانش آموزان ساير کالس ها قرار گرفت و بچه ها مورد 

 .ت کردندتشويق قرار گرفتند و جوايزی درياف

 (2شواهد )شواهد موفقیت در پژوهش 

 (2)شواهد کیفی موجود در شواهد

 .بعد از انجام هر فعالیت شاهد تغییر و تحول در روحیه دانش آموزان بودم        -0

دانش آموزان بدون گفتن ما و بدون استفاده از زور و ترساندن با عالقه ورغبت در نماز جماعت         -1

 .شرکت میکردند

ارزشیابی مدير محترم از دانش آموزان به طور مستمر از لحاظ کمی و کیفی و احساس رضايت و          -3

 .خوشحالی ايشان از وضعیت پیش آمده

اولیای دانش آموزان به صورت شفاهی و کتبی اعالم میکردند که از اخالق و رفتار فرزندانشان         -4

 .وشحالی می کردند و تقدير و تشکر میکردندراضی هستند و از اين بابت احساس خ
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و خیلی برای آنها .از روش هايی که به کار میبردم دانش آموزان و اولیا و همکاران استقبال میکردند        -5

 .جالب و نو بود

 .آگاهی های دانش آموزان و اولیا در مورد اهمیت نماز و نماز جماعت افزايش يافته بود        -2

دانش آموزان به خاطر جايزه و کارت و شکالت در نماز جماعت شرکت نمیکردند چرا که عمال         -7

مشاهده کردم با حذف همه ی اين ها و جايگزين کردن روش های جذاب باز در نماز جماعت شر کت 

 .میکردند

 .تعداد شرکت کنندگان کالس در نماز جماعت به صد در صد رسیده بود        -2

 .همکاران به علت موفقیت در کارم تقدير و تشکر می کردند        -1

ايمان دانش آموزان تقويت شده بود و در همه ی کار ها به خدا توکل میکردند و از خداوند متعال     -01

به عنوان مثال هنگام امتحانات خواندن دو رکعت نماز نذر میگفتند و يا برای آرامش خود . کمک میخواستند

 .و دعاهای مختلف را ترجیح میدادندخواندن نماز 

دانش آموزان در نماز خانه در جای خودشان مینشستند و به خاطر جا دعوا نمیکردند و با مهربانی با     -00

 .همديگر برخورد می کردند

 (2)شاخص های کمی در شواهد 

 لیتجدول میزان شرکت کنندگان و عالقه مندی آنها به نماز جماعت بعد از انجام هر فعا
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 ردیف

  

تعداد شرکت کنندگان و عالقه مندان به نماز  نام فعاليت ها

 جماعت بعد از انجام هر فعاليت

 %11 ابتدای سال تحصیلی 1

  

2 

  

 %15 ونمره ی تشويقی   بعد از دادن کارت امتیاز

  

  3 

  

  

برگزاری جلسه با اولیا و ونوشتن تحقیق توسط 

و   جماعتدانش آموزان در مورد اهمیت نماز 

 نماز

   

51% 

  

  4 

اجرای رويکرد الگويی و توجه به تشويق های 

 کالمی و طرح تشکر کتبی از همکاران

  

71% 

  

  5 

استفاده از روش های غیر مستقیم و متنوع برای 

آموزش احکام و اصالح اخالق و رفتار نماز 

 گزاران

21% 

 %11باالی  راه حل های جديد مشارکتیاجرای  6  

 یج و ارزیابی پژوهش نتا
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 :از آنچه گذشت میتوان نتیجه گرفت که با اجرای اين روشها

 دانش آموزان به خواندن نماز های روزانه و شرکت در نماز جماعت عالقه مند شدند        -0

دانش آموزان بدون اينکه اجبار يا زوری در کار باشد و بدون گفتن ما با عالقه و نشاط در نماز         -1

 .جماعت شرکت می کردند

با استفاده از روش های متنوع و جذاب آگاهی دانش آموزانم در مورد اهمیت نماز جماعت و احکام         -3

 .آن رشد چشمگیری داشت

اولیای دانش آموزان به اهمیت عالقه مند کردن دانش آموزان و به نماز و نماز جماعت پی بردندو         -4

 .کردند در نتیجه بهتر و بیشتر با من همکاری کردند اطالعات الزم را کسب

بسیاری از اخالق و رفتار های نا مناسب دانش آموزان اصالح شده و باعث رضايت خودم و اولیاء و         -5

 .مدير محترم و ساير همکاران شد

ان در نماز نشان میدهد که تعداد شرکت کنندگ 1با مقايسه شاخص های کمی و کیفی شواهد          -2

 .جماعت و عالقه مندی آنها به نماز جماعت به حد اکثر خود رسیده است

 .با استفاده از روش های تلفیقی باعث شد که بهتر و آسان تر به هدفم برسم        -7

 .ايمان دانش آموزان تقويت شده بود و به خاطر خدا نماز می خواندند نه به خاطر نمره و جايز ه وغیره    -2

 .استفاده از روش های متنوع و ابتکاری باعث تقويت اعتماد به نفس در دانش آموزان شده بود -1
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 (اعتبار بخشی)عادالنه بودن ارزيابی 

مدير محترم چندين بار به طور تصادفی ار دانش آموزان ارزشیابی بعمل آورد و وقتی تعداد شرکت کنندگان 

میکرد که تعداد شرکت کنند گان کالس من روز به روز نماز جماعت هر کالس را بررسی میکرد مشاهده 

افزايش می يابد بطوری که بعد از اجرای روش های متنوع و جذاب اين تعداد به صد در صد رسیده بود که 

 .مدير محترم چندين بار مقابل ساير همکاران مدرسه تقدير و تشکر کرد

يت خود را اعالم می کردند و تشکر و قدر دانی اولیای محترم با نوشتن نامه يا بصورت شفاهی احساس رضا

 .می کردند

 باز ساخت يا بهسازی عمل  

و مراحل رشد تربیتی  دانش آموزاناين اقدام پژوهی باعث شد که اطالعاتم را در مورد روانشناسی         -0

 آنها باال ببرم

همیت نماز و نماز جماعت از روش تحقیق ابتدا برای باال بردن آگاهی دانش آموزان در مورد آثار و ا        -1

استفاده می کردم که بعد متوجه شدم که اين روش به علت يکنواخت بودن برای بچه ها جالب نیست در 

نتیجه تصمیم گرفتم برای اين کار از روش های جذاب و متنوع و ابتکاری استفاده کنم روش هايی مثل شعر 

 و قصه و نقاشی 

همکارانم به اين موضوع پی برديم که اقدامات مربی و مدير مدرسه برای ترغیب  همچنین خود و        -3

 .دانش اموزان به نماز جماعت کافی نیست بايد همه معلمان در اين مورد تالش کنند
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استفاده از روش های يکنواخت و مستقیم برای ترغیب دانش آموزان مناسب نیست بلکه بهتر است         -4

 .مستقیم و تلفیقی از چند روش استفاده شوداز روش های غیر 

 نتیجه گیری

 :با انجام اين اقدام پژوهی نتیجه گرفتم که 

اگر در تربیت دينی از روش های غیر مستقیم مثل نمايش و شعر و قصه و خاطره گويی و تشويق         -0

انجام شود و همچنین اگر های کالمی و متنوع استفاده شود و مورد نقد و بررسی توسط خود دانش آموزان 

 .خود دانش آموزان در اجرای نمايش به ايفای نقش بپردازند و فقط تماشاگر نباشند بسیار مفید خواهد بود

در تربیت دينی مثل آموزش نماز و ترغیب دانش اموزان به نماز و نماز جماعت به اصولی بايد توجه         -1

محبت، تدريجی بودن تربیت، اصل آسان گیری به جای سخت شود از قبیل اصل تکريم شخصیت، مهربانی، 

گیری، استفاده از روش های غیر مستقیم به جای روش های مستقیم، رغبت و خواستن، تکرار و مداومت 

 اصل الگويی و تشويق و تايید

بلکه تالش مربیان پرورشی و مديريت مدرسه به تنهايی در تربیت دينی دانش آموزان کافی نیست         -3

با توجه به اين که خود معلمان ارتباط بیشتری با دانش آموزان خود دارند قدم های مفیدی در اين راه می 

توانند بردارند و به موفقیت بیشتری دست يابند و اين تفکر بعضی از هکاران که تربیت دينی دانش آموزان 

 .فقط وظیفه ی مربیان پرورشی است تفکر اشتباهی است

سیاری از مشکالت آموزشی و پرورشی دانش آموزان را از طريق اقدام پژوهی میتوان بررسی و رفع ب        -4

 .کرد
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ضروری به نظر میرسد همسويی تربیت، در خانه ومدرسه می باشد، تا   آنچه در اين باب بسیار        -5

له ی رفیع تکامل را بدون دانش آموزان خود را بر سر دوراهی يا احتماال چند راهی تصور نکنند و خالصه ق

 .انحراف و تزلزل فتح نمايند

 :پیشنهادات

وقتی که يک معلم موضوعی را در حیطه تربیت دينی دانش آموزان جهت اقدام پژوهِی انتخاب         -0

در . میکند هنگام بررسی اعالم میکنند که اين موضوع برای مربیان پرورشی می باشد و اولويت با آن هاست 

بیان اين مطلب به طور غیر مستقیم به معلمان القا میکنند که به تربیت دينی دانش آموزان نپردازند  واقع با

و آن را بر عهده مربیان پرورشی بگذارند و اين خسارت های جبران نا پذيری به آموزش و پرورش و جامعه 

از پرداختن به مسائل تربیت  وارد میکند چرا که معلمان فقط به مسائل آموزشی دانش آموزان می پردازند و

 .دينی دانش آموزان غافل میشوند

اداره محترم آموزش و پرورش و اساتید محترم بايد معلمان را تشويق کنند که عالوه بر انتخاب موضوعات 

آموزشی، به موضوعات گوناگون در حیطه تربیت دينی دانش آموزان نیز بیشتر بپردازند تا بدين ترتیب عالوه 

شکالت آموزشی مشکالت پرورشی و دينی دانش آموزان نیز رفع گردد و پرداختن به چنین بر رفع م

موضوعاتی را وظیفه ی خود بدانند چرا که مربیان پرورشی به تنهايی قادر به انجام چنین مسئولیت سنگینی 

 .نخواهندبود

نماز خانه ها امکانات  آموزش و پرورش برای تجهیز نماز خانه های مدارس مثل نصب کولرگازی وتزيین -1

بیشتری در اختیار مديران محترم قرار دهند و از امام جماعت هايی استفاده کند که بتوانند با استفاده از 
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روش های متنوع و جذاب عالوه بر باال بردن آگاهی های دانش آموزان بتوانند آن ها را به نماز جماعت 

 .ترغیب کنند

 

 

 :کالم آخر

 :مودندفر( ره )امام خمینی 

آن قدر که انسان غیر تربیت شده مضر است جوامع هیچ شیطانی و هیچ حیوانی و هیچ موجودی آن قدر 

مضر نیست و آن قدر که انسان تربیت شده مفید است برای جوامع، هیچ مالئکه و هیچ موجودی آن قدر 

 .مفید نیست

  

 منابع و مآخذ

 قرآن مجید        -0

زش مفاهیم دينی همگام با روان شناسی رشد، تهران، شرکت چاپ و نشر بین آمو: باهنر، ناصر        -1

 (0327)الملل سازمان تبلیغات اسالمی، 

تعلیم و تربیت فرزندان و خانواده، ماهنامه تربیت، سال شانزدهم، ص ص : بهزادی چینجانی، زهرا        -3

 (0321ويژه نامه تابستان )، 25-23



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 

31 
 

قش والدين و مربیان در گرايش دينی کودکان و نوجوانان، مجموعه مقاالت ن: جمشیدی، نرگس        -4

 (0377)، تهران، ستاد اقامه نماز، (27-24ص ص )هشتمین اجالس سراسری نماز 

نقش معلمان در توسعه ی باورهای دينی و رشد اخالقی جامعه، مجموعه مقاالت : خزائی، علیرضا        -5

 (0321ارديبهشت )، توسعه، اداره کل آموزش و پرورش استان، برگزيده ی همايش معلم، فرهنگ

 (0372)ديلمی، حسن، هزار و يک نکته درباره نماز، تهران، ستاد اقامه نماز،         -2

 ، بی تا051زهادت، عبدالمجید، تعلیم و تربیت در نهج البالغه، چاپ اول، ص         -7

برای بهبود آموزش و تدريس، تهران، وزارت آموزش و پرورش،  اقدام پژوهی راهبردی: ساکی، رضا        -2

 (0323)پژوهشکده تعلیم و تربیت، 

 (0371)، قم، انتشارات نبوغ، 1و  0جامع آيات و احاديث موضوعی نماز، ج : عزيزی، عباس        -1

، 01-22ه نماز، صص اقامه ی نماز در دوران کودکی و نوجوانی، تهران، ستاد اقام: قائمی، علی          -01

(0375)  


