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 کیدهچ

در این پژوهش نشان . می باشد ……………راهنمایی پژوهش حاضر مربوط به دانش آموزان مدرسه 

دادم که چگونه با راهکارها و تجربیات دیگران و همکاری کادر مدرسه می توان هر اقدام مثبتی را در مدرسه 

از جماعت در مدرسه با حضور حد اکثری دانش یکی از این اقدامات مثبت برگزاری نم. به انجام رساند 

حضور دانش آموزان در نماز جماعت در ابتدای سال تحصیلی بسیار ناچیز بود اما با . آموزان است 

ماه حضور حد اکثری دانش  4راهکارهایی که توسط اولیاء و همکاران در مدرسه اجرا کردیم توانستیم پس از 

 .شیم آموزان را در نماز جماعت داشته با

 :کلمات کلیدی 

 حضور حد اکثرینماز جماعت ،  راهکار ،  
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 قدمهم

انسانها را به نماز دعوت کرد و به آن .نماز میراث تمامی انبیاء است هر پیامبری که مبعوث به رسالت شد

ز و درآیات بعد ا( ع)از دعوت به نماز حضرت عیسی  00سوره مریم آیه »قرآن کریم در  .سفارش نمود

: می فرماید( ص)در سوره طه خداوند به پیامبری . یاد کرده است( ع)دعوت، به نماز حضرت اسماعیل 

نماز کشتی نجات است که همه افراد « .خانواده و پیروان خود را به نماز امر کن و در این دعوت شکیبا باش»

ی دهد و به ساحل آرامش و بخصوص کودکان و نوجوانان ها و جوان ها را از طوفانها و خیزابها عبور م

 .رستگاری می رساند

نماز، تقدیم حمد و سپاس به درگاه خالق منان و کامل ترین پاسخ به عالی ترین نیاز انسان؛ فرصتی برای 

یکی از اساسی ترین . یعنی کمال جویی است . « نماز » طراوت بخشیدن روح و پلی برای نیل به اوج کمال 

طلق و زینت بخش شخصیت و منش مؤمنان است ، تمدن، فرهنگ، زندگی و م. « نماز » ارکان حیات ، 

 .تحرك جوامع انسانی است

اگرچه نماز دارای اهمیت فراوان است، اما برگزار کردن نماز به جماعت اهمیت بیشتر دارد، زیرا نمازجماعت 

. را دربر می گیرد نمادی با ارزش از جامعه مطلوب اسالمی است که عناصری مانند رهبری، اتحاد و نظم

به همین دلیل، یکی . بنابراین، مطالعه نماز جماعت و حکمتهای فراوانی که در آن نهفته، حایز اهمیت است

از مهمترین مسائلی که فکر دینداران جوامع گوناگون بشری را به خود جلب کرده، این مسئله است که 

را از بهره های فراوان این ودیعه آسمانی پرنصیب  چگونه فرزندان جامعه را دیندار و نمازخوان کنند و آنها

پرستش حقیقتی است که در همه موجودات عالم وجود دارد و موجودی در عالم نیست که پرستنده . سازند
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این حقیقت که گوشه هایی از رموز آن در عالم کشف و شهود برای عالمان راستین پدیدار گشته، . حق نباشد

و اِن مِن شَیء اِالّ یُسَبِّحُ بِحَمدِه وَ لکنْ ال » : اسرائیل این گونه آورده شده است سوره بنی 40در آیه شریفه 

موجودی نیست که تسبیح گوی خداوند سبحان نباشد، لکن تسبیح آن ها را متوجه نمی  تَسبیحَهُم  تَفْقَهُونَ

 .  شود

جدای از ویژگیهای منحصر به بر پایی نماز در مدارس وظیفه ای خطیر و بسیار حساس است، زیرا مدارس 

فرد، محل تشویق، اضطراب، رقابت های نگران کننده توأم با شکست و پدیده های ناخوشایند دیگری است 

که هر کدام از آن ها به تنهایی قادر به تبدیل محرکهای خنثی به محرکهای شرطی نیرومند فراخوان 

ایجاد اصالحات بنیادی به منظور تغییر در نگرش  بنابراین. اضطراب و حاالت ناخوشایند روانی می باشند 

دانش آموزان نسبت به مناسک جاری به ویژه نماز جماعت می تواند زمینه ساز تحوالت اساسی در شخصیت 

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

بسیاری از مشکالت فردی و اجتماعی کاهش . نی آنها را هدایت نمایدگیری اصولی به سوی ارزشهای انسا

یافته و تهاجم فرهنگی بیگانه به نسل نو چندان کاری از پیش نخواهد برد و در زمینه فکری و اخالقی از 

 .انحراف مصون خواهند ماند

این نیاز برآورده . رند همه ی کودکان و نوجوانان ، محتاج هدایتند و به یک برنامه ی صحیح زندگی نیاز دا

نمی شود ، مگر با پرورش حس مذهبی ، احیاء فطرت و فراهم نمودن زمینه های رشد و به کمال رساندن 

 .فضایل اخالقی آنها که نماز کامل ترین پاسخ به عالی ترین نیاز انسان است

اعمال و فرائض دیگر  در دین ما نماز به عنوان ستون دین تلقی شده و مالك ارزش آدمی و قبولی کلیه ی

اوست و اگر درست اقامه گردد، به عنوان معراج مؤمن و رأس دین شمرده می شود،که نیاز به مداومت 

 .ومحافظت دارد
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بدون تردید ،همه ی جوانان و نوجوانان، بالفطره استعداد پذیرش و انجام تکالیف مذهبی را دارند اما آنچه 

با اعتقاد بر این . ه های جذب آنها به سوی تکالیف مذهبی است مهم است ، چگونگی روش ها و ارائۀ شیو

اصل بود که بر آن شدم تا دریابم که راهها و شیوه های جذب دانش آموزان به اقامۀ نماز جماعت ، که عالی 

 ترین ارتباط انسان با خداست، چیست؟

مسائل مذهبی و تربیت دینی  مدرسه ، که در هدایت دانش آموزان به سوی دبیر دینی و عربیمن به عنوان 

آنان نقش مهمتری دارم ، می خواهم بدانم که راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان، برای شرکت در نماز 

 .چیست ؟ و چگونه می توانم آنان را نسبت به شرکت در نماز جماعت مدرسه ترغیب نمایم
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 : بیان مسئله

اصالح کنندۀ فرد و اجتماع و پرچم اسالم است و عاملی است  توجه به این که نماز آرامش دهنده ی دلها ،

که موجب رهایی افراد از تنبلی ، گناه ، تباهی و دیگر رفتارهای زشت می شود ، و یکی از راههای تربیت 

دینی کودکان و نوجوانان ، یاد دادن نماز و شرکت دادن آنها در نماز جماعت می باشد ، برآن شدم تا در 

  .جماعت برگزار نمایممدرسه نماز 

امّا این تصور من صحیح نبود و تعداد کمی از . مطلوب این بود که اکثر دانش آموزان در نماز شرکت نمایند

دانش آموزان راغب به شرکت در نماز جماعت مدرسه بودند؛ به طوری که تعداد شرکت کنندگان در حد 

که توجه مرا به خود جلب کرد و باعث شد که اقدام  و این مهمترین مسئله ای بود. یکی از کالسها هم نبود 

 .به این پژوهش بنمایم 

در سال جاری به عنوان . سابقه خدمت در آموزش پرورش را دارم  .………،  ……………اینجانب 

نمازخانه  . خدمت می کنم  ………شهرستان  واقع در .………آموزشگاه راهنمایی  دبیر دینی و عربی

ی برگزاری مناسب نماز جماعت برخوردار است و به دلیل داشتن پنجره های مدرسه از امکانات کافی برا

 کافی از نور مناسبی نیز برخوردار است 

، وظیفه دارم دانش آموزان را نسبت به انجام و یادگیری رفتارهای مذهبی  دبیر دینی و عربیمن به عنوان 

ذار ی دارم ، که یکی از این رفتارها و ترغیب نمایم و در تربیت دینی دانش آموزان نقش مهم و تأثیر گ

  . راههای تربیت دینی آنان ، یادگیری و خواندن نماز است

 در متون دینی ما مثل قرآن کریم ، نهج البالغه و کتاب های حدیثی زیاد به خواندن نماز تأکید شده و آمده

:  

به نقل از کتاب جامع  151ت حکم: نهج البالغه .)نماز،وسیله ای برای پاك شدن از خود بینی است  -

 ( 0االحادیث و روایات نماز جلد 
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به نقل از کتاب جامع االحادیث و  45: عنکبوت .) به درستی که نماز،انسان را از کار ناشایست باز می دارد -

 ( 0روایات نماز جلد 

را نیرومند سازید و وبا این وسیله روح و جسم و اجتماع خود )نماز را به پا دارید و زکات را ادا کنید  -

به نقل از کتاب جامع االحادیث و روایات  001بقره . ) ، هر کار خیری برای خود از پیش می فرستید ( بدانید

 ( 0نماز جلد 

به نقل  022ص  1شرح غررالحکم ج . ) نماز، دژی است که انسان را از هجوم شیطان در امان نگه می دارد  -

 ( 0ت نماز جلد از کتاب جامع االحادیث و روایا

نخستین چیزی که خداوند بر امت من واجب کرد نمازهای پنجگانه است، و نخستین عملی که از آنان باال  -

به نقل از کتاب جامع  08851، ح 7کنز العمال، ج  ) .شود همان نماز است شود، و از آنان سؤال می برده می

 (0االحادیث و روایات نماز جلد 

مین کودکی با رفتار های مذهبی خصوصاً نماز آشنا شوند ، و به انجام آن مبادرت اگر دانش آموزان از ه

ورزند ، این امر در آنها درونی شده و امکان ترك آن کمتر است و در نهایت امکان روی آوری آنها به سمت 

 . گناه و بزهکاری کمتر می شود

تعداد و  استنش آموزان از نماز کم استقبال دا مشاهده می کردم شدنماز جماعت برگزار  زمان کههر 

بعضی اوقات می دیدم که دانش آموزان در . .شرکت کنندگان نسبت به جمعیت مدرسه بسیار ناچیز بود

هنگام نماز یا در حیاط مدرسه هستند یا در بیرون از فضای مدرسه می باشند و بعضی ها هم دائما در هنگام 

نماز جماعت حضور پیدا می کنند که این موضوع بسیار باعث برگزاری نماز جماعت با تاخیر در صف های 

  . رنجش و اذیت بنده می شد

بسیار  وظیفه ارشاد دانش آموزان را بعهده داشتم دبیر دینی و عربیاین مسئله برای بنده که به عنوان یک 

این موضوع به  طوری شده بود که در همان هفته اول مدرسه تمام اشتغال فکری بنده را . بود دهنده آزار

که چرا دانش آموزان بنده اینقدر کم از نماز استقبال می کنند و چه دالیلی ممکن  دخود اختصاص داده بو
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است که این موضوع رخ دهد ؟ چگونه بنده می توانم دانش آموزانم را به نماز خواندن و شرکت در نماز 

 . جماعت مدرسه تشویق و ترغیب نمایم

مدیر ، اعضای انجمن اولیاء و دبیران مدرسه که تجربه آنها بیشتر از بنده بود در میان بنده این مسئله را با 

گذاشتم و پس از چند جلسه ایی که با مدیر ، اعضای انجمن اولیا مدرسه و شورای دبیران داشتم مسائل زیر 

  : را به مشورت گذاشتیم

 خواندن عالقه ای ندارند؟آیا دانش آموزانی که در نماز شرکت نمی کنند ، به نماز   -0

 آیا نماز را بلد هستند؟  -1

 آیا ممکن است در خانه، یا مسجد روستا نماز بخوانند که در نماز مدرسه شرکت نمی کنند ؟ -0

 آیا ممکن است والدین آنها نماز نخوانند و به نماز خواندن فرزندانشان اهمیت ندهند؟ -4

 بلد نباشند؟ آیا ممکن است مقدمات نماز مثل وضو را -5

 آیا شرایط خواندن نماز جماعت را بلدند و اهمیت نماز جماعت را می دانند؟ -2

 شاید وقت نماز و محل برگزاری نماز مدرسه مناسب نباشد ؟ -7

 شاید نیاز است نمازمان را متنوع کنیم ؟ -8

 یا شاید دلیل دیگری داشته باشد ؟ -1

 : تعریف اصطالحات

 : نماز

. ) عبادت مخصوص مسلمانان که به طور وجوب پنچ بار در ش بانه روز ادا کنند - 1. ش عبادت ، پرست -0

 ( فرهنگ معین
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ناظم ( )برهان قاطع) ( غیاث اللغات. )خدمتکاری (. انجمن آرا( )رشیدی ( )جهانگیری . )خدمت و بندگی 

 (فرهنگ دهخدا(. ) ناظم االطباء) (برهان قاطع. )فرمان برداری .اطاعت . بندگی (. االطباء

به معنى توجه ، « صالۀ»: چنان که عربى آن . در فارسى به معنى قداست ، کرنش ، تعظیم و تقدیس است 

روى آوردن و اهتمام به چیزى یا به کسى است ، گو این که برداشت از آن در موارد مختلف ، متفاوت است ، 

آرى در کتاب و سنت به . تغفار و از بشر دعا است آن از خداوند ، رحمت ، و از مالئکۀ اس: چنان که گفته اند 

: و در حدیث نبوى آمده . یعنى آنها را دعا کن ( . 010:توبۀ( )و صلّ علیهم: )تکرار به معنى دعا آمده است 

ط  1/0154:صحیح مسلم. )« اذا دُعِىَ احدکم فلیُجِب ، فان کان صائما فلیصلّ ، وان کان مفطرا فلیطعُم»

 (دائره المعارف دانستنیهای اسالمی. ) در اینجا یعنى دعوت کننده را دعا کند « یصلّفل»که ( الحلبى

در اصطالح شرع عبارت است از عملى مخصوص ، مرکّب از رکوع و سجود و قرائت و ذکر ، توام با نیت و 

 (یدائره المعارف دانستنیهای اسالم. ) شرائط خاصّ ، که به تکبیر آغاز و به سالم ختم مى گردد 

 

 : نماز جماعت

و به عقیده شیعه )نمازى که دسته جمعى خوانند و در آن به امام اقتدا کنند بدین گونه که یک نفر مسلمان 

دائره . ) نماز جماعت از شعائر اسالم است . به نماز ایستد و دیگران به وى اقتدا کنند( به شرط عدالت

 (المعارف دانستنیهای اسالمی

وهش از واژه نماز و نماز جماعت همان زنگ برگزاری نماز جماعت در مدارس می باشد منظور بنده در این پژ

که در هنگام اذان ظهر با حضور دانش آموزان در محیط مدرسه برگزار می شود و هدف بنده این است که 

 . یمببینم چگونه می توانم دانش آموزانم را به حضور فعال تر و بیشتر در این فریضه ی الهی ترغیب نما
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 ( 1شواهد ) روشهای جمع آوری اطالعات

بعد از رویت این مسئله شروع به جمع آوری شواهد نمودم تا وجود مسئله را تایید کند و در حل آن 

 . راهکارهایی ارائه نماییم و برای رسیدن به جواب سواالتی که داشتم از روشهای زیر استفاده نمودم

لیای مدرسه و بعضی از خانواده های دانش آموزان و مصاحبه با بعضی از مصاحبه با اعضای انجمن او  -0

 همکاران خود در مدرسه ؛

اکثر اولیای این دانش آموزان معتقد بودند که فرزندانشان در منزل نماز می خوانند و بعضی اوقات هم در 

فرزندانشان اصالً نماز  عده ایی از آنها هم گفتند که. نماز جماعت در مسجد روستای خود شرکت می کنند 

نمی خوانند یا گاهی اوقات نماز می خوانند و در نماز خواندن خود سهل انگاری زیادی دارند و به درستی 

 . نمازهای خود را نمی خوانند و هرچه آنها را نصیحت می کنند گوش نمی دهند

ن در نماز جماعت مدرسه از مدیر و بعضی از دبیران هم معتقد به این موضوع بودند که شرکت دانش آموزا

روی عالقه نیست و اکثر آنها در زنگ نماز یا نمی آیند یا دیر به نماز جماعت می آیند و بنده در مصاحبه 
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مهمترین دالیل عدم شرکت دانش آموزان در نماز جماعت مدرسه ))خود از آنها این سوال را پرسیدم که 

 : و آنها نیز پاسخ های زیر را دادند(( چیست ؟ 

محیط روستا و محله ای که دانش آموزان در آن زندگی ) محیط زندگی  -متنوع نبودن برنامه های نماز   -

واگذاری مسئولیت ها به افراد خاص و بر انگیختن حس حسادت بین  -نداشتن الگوی مناسب  - ( می کنند

اهمیت ندادن به نماز  -اجبار توسل به زور و  -عدم استفاده از تشویق  -عدم آشنایی کافی  -دانش آموزان 

 مدرسه، از طرف معلمان و کادر مدرسه و عدم شرکت آنان در نماز 

بعد از انجام این مصاحبه های و لیست کردن دالیلی که از سمت همکاران و خانواده ها برای عدم استقبال 

دانش آموزان در نماز  دانش آموزان به نماز جماعت عنوان شده بود از آنها راهکارهایی برای شرکت بیشتر

 : جماعت خواستم که آنها هم راهکارهای زیر را به بنده پیشنهاد دادند

 . اهمیت خانواده ها به نماز و تشویق فرزندانشان به نماز خواندن -

  . اهمیت به نماز در مدرسه و شرکت معلمان در نماز جماعت مدرسه -

 . متنوع کردن برنامه های نماز جماعت -

 .مسئولیت به صورت چرخشی،به طوری که تمام دانش آموزان در برگزاری نماز سهیم باشندتقسیم  -

 . تبلیغات کافی و سازنده -

 . استفاده از تشویق ، اهداء جایزه و پخش شیرینی در مواقع لزوم -

 . برگزاری مسابقه ، خواندن شعر و قصه گویی بین بعضی از نمازها -

 .اختیاری کردن شرکت در نماز جماعتعدم توسل به زور و اجبار و  -

 مطالعه کتب ، مقاالت و مجالت مرتبط با این موضوع ؛  -1
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با توجه به مطالعاتی که انجام دادم و کتابها ، مقاالت و مجالتی که در این زمینه مطالعه کردم که این 

قبل از بنده با این  مقاالت هم یاریگر بنده در انجام پژوهشم بود و هم متوجه شدم که کسانی بودند که

  . مشکل مواجهه شده بودند

( راه های عالقه مند کردن دانش آموزان به نماز ) آقای داود راعی در وبالگ خود در مقاله ایی تحت عنوان 

 : راههای درمان آسیب های اجتماعی نماز گریزی دانش آموزان را به شرح زیر معرفی می کند

 به کارگیری روش محبت  .0

 اده از روش الگوییاستف .1

 روش تذکر .0

 های زیبا در ارتباط با اهمیت و عظمت نماز ها و خاطره نقل یا نمایش قصه .4

 ها احداث و زیباسازی مساجد و نمازخانه . 5

خلق و خوی نیکوی امام مسجد و . های شخصیتی و رفتاری امام جماعت مساجد و مدارس است ویژگی .2

العاده مؤثر است، اگر رفتار مناسب و حاکی از احترام  ارتباط با نمازگذاران فوق مهارت اجتماعی او در برقراری

 .شوند مشاهده نمایند، به نماز عالقمند می

 بیان رمز و راز نماز و آثار  .7

استان  شهرستان جعفرآباد( عج)خانم مینو شریفی دروازه مدیر آموزگار دبستان دخترانه صاحب الزمان 

چگونه توانستم دانش آموزان را به شرکت در نماز ) ام پژوهی خود که با عنوان در اقد خراسان رضوی

 راهکارهای زیر را پیشنهاد می دهدو بر روی وبالگ خود قرار داده بود،  بود( جماعت مدرسه عالقه مند کنم؟

: 

ریس همیار استفاده از روش تد -1تشکیل جلسه آموزشی و تربیتی ویژه والدین با حضور افراد کارشناس  -0

تهیه و تکثیر جدول نماز  -2بازی کارت های نماز  -5تهیه دفترچه نماز  -4برگزاری جشن نماز  -0نماز 
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بیان داستان هایی در رابطه با نماز از بزرگان و استفاده از سی دی های آموزشی  -7برای فراگیران در خانه 

 ستفاده از هر فرصت و موقعیت ا -01پذیرایی از دانش آموزان  -1دادن کارت نماز  -8نماز 

علی حاجی بابایی در وبالگ خود مهم ترین راهکارهای جذب دانش آموزان به نماز جماعت را با توجه به 

  : در خصوص نماز به شرح زیر معرفی می کند تحقیق فرهنگیان منطقه اسفراین 11خالصه ایی از 

نشاط آفرینی فرهنگی و اعتقادی و خود  -0وزان تکریم وشخصیت دادن به دانش آم -1تبیین اثرات نماز  -0

داشتن نمازخانه جذاب و عالی  -5ایجاد رابطه قوی دینی بین معلم و دانش آموز  -4باوری در دانش آموزان 

اجرای  -7باز گو نمودن اهمیت و ضرورت نماز به اولیا دانش آموزان  -2و استفاده از رنگ های دلپذیر 

 -1داشتن دوستان دینی در مدرسه  -8از و اهدا جوایز به دانش آموزان برتر مسابقات مختلف در خصوص نم

برگزاری نمایشگاه در  -01، در کنار دانش آموزان در نماز جماعت دبیر دینی و عربیشرکت معلمین ،مدیر،

ر معرفی دانش آموزان نماز گزا -01توزیع کتب دینی و اخالقی ساده  -00خصوص نماز از آثار دانش آموزان 

استفاده از دانش آموزان  -04دادن هدیه به هنگام نماز به دانش آموزان  -00و تشویق آنان در حضور دیگران 

ارتباط مستمر  -02پخش فیلم های آموزنده در آموزشگاه در خصوص نماز  -05.... خوش صدا برای اذان و 

استفاده از روحانیون جوان و  -08بیان احادیث شیوا وبلیغ در خصوص نماز  -07با مساجد و نماز جمعه 

اقامه نماز در منزل توسط والدین  -11داشتن سخنرانی کوتاه و مفید دربین نماز ها  -01شاداب و تاثیر گذار 

داشتن کفتگوی  -10برگزاری همایش نماز برای اولیا  -11برگزاری همایش نماز برای دانش آموزان  -10

داشتن میزگرد دانش آموزی در خصوص نماز با رهبری کادر  -14صمیمی با دانش آموزان در خصوص نماز 

ارائه  -12فعال نمودن شورای مدرسه و انجمن اولیا وداشتن مصوبات اجرایی در خصوص نماز  -15مدرسه 

 -18معرفی چهر های برتر دینی و ذکر موفقیت های آنان  -17الگوی عملی مناسب به دانش آموزان 

انتخاب بهترین زمان آموزشگاه بعد از اوقات شرعی برای نماز  -11ا حتی برگزاری اردو های زیارتی و سی

استفاده از تمثیل و شعر و ادبیات در سخنرانی در  -00بیان داستا نها و قصه های در خصوص نماز  -01
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چاپ  -00معرفی دانش آموزان نماز خوان و مومن به صورت منطقه ای به کلیه مدارس  -01خصوص نماز 

ارائه سی دی های آموزشی به دانش آموزان در خصوص  -04موزان نماز خوان در جراید محلی عکس دانش آ

 -02اختصاص زمان کوتاهی در آغاز کالس به بیان آثار نماز توسط همه دبیران در کالس  -05نماز 

ماز و ایجادرفتار دوستانه برای شرکت در ن -07اختصاص دو روز در هفته در مراسم آغازین به مباحث نماز 

رفتار و کردار عملی کادر مدرسه  -01ایجاد سرویس های بهداشتی مجهز در مدارس  -08نبود زور و اجبار 

 داشتن کتابخانه غنی با کتاب های سودمند در خصوص نماز -41

مهمترین علل عدم حضور دانش آموزان در نماز جماعت توسط خانم مریم حمیده زاده خنکدار مربی 

راهنمایی شهرستان قائمشهر در کتاب خالصه تجربه های برتر مربیان و معلمان در امورتربیتی مدارس 

 :فعالیت های تربیتی مدارس به شرح زیر آمده است

نداشتن امکانات خوب و مناسب و سرویس  -1آگاه نبودن دانش آموزان از اهمیت و فضیلت نماز جماعت  -0

پایبنده نبون دوستان برای هم دیگر به  -4اهمیت آن  عدم تشویق مکرر دبیران به نماز و -0های بهداشتی 

نداشتن ظاهر مناسب  -2نداشتن سجاده و جاکفشی و جا مهری مناسب در نماز خانه  -5نماز و شناخت آن 

جعفر علما، در پایان نامۀ کارشناسی خود، به نقل  نماز خانه و بد بو شدن آن از طریق جوراب دانش آموزان

، عالوه بر نظر همکاران مهمترین علل عدم شرکت دانش آموزان در نماز جماعت را از عبدالرسول احمدی 

 : موارد زیر می داند

چون می  -بلد نبودن نماز  -عدم دانستن فایده و اثرات نماز در زندگیشان  -تنبلی و سستی دانش آموزان  -

عدم توجه والدین  -و رفتار خوبی ندارند بینند بعضی نماز می خوانند امّا نماز ، در زندگی آنها تأثیری نداشته 

 به نماز 

توسط دو نفر فرهنگی انجام گرفته ، در پاسخ به این سؤال که ( 00و01)تحقیق دیگری که در مجلۀ تربیت 

 ، مخاطبان عالوه بر دالیل فوق گفته اند« چرا نماز نمی خوانید؟»
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 .شویق شودبرنامه های مدارس به گونه ای نیستند که انسان به نماز ت -

 . مدرسۀ ما جایی برای نماز خواندن ندارد -

 .نمازخانه و موکت ها کثیف هستند -

انجام عبادت در کودکی موجب ملکه شدن این رفتار در : در مقالۀ خود می گوید( 81)دکتر محسن ایمانی 

 .تنم بشماریموجود آنها می گردد و اگر بخواهیم افراد با عبادت خو بگیرند ، باید دورۀ کودکی را مغ

وی، نقش الگو ، تبلیغ صحیح ، تبشیر، تشویق ، تقویت ، تسهیل، تذکر و یاد آوری و نقش حمایتگری را در 

چون کودکان، بسیاری از حرکات و رفتارها را از : آوردن کودکان به میدان عبادی، مؤثر می داند و می گوید 

آموزش نماز، الگویی مناسب در معرض دید آنها قرار  طریق تقلید کردن از دیگران می آموزند ؛ پس باید برای

 :دهیم و به این شعر سعدی استناد می کند که گفته

 بزرگی سرا سر به گفتار نیست  

 دو صد گفته چون، نیم کردار نیست

وی ، حضور معلمان را به صورت عملی در انجام عبادات ، جهت تأثیر درالگوپذیری و تشویق دانش آموزان، 

وقتی اثر تبلیغ در گرایش انسانها به مسلک و مرام های : ایشان در مورد تبلیغ می گوید .داندمؤثر می 

مختلف و حتی خرید اجناس این قدر مؤثر است ، پس با استفاده از تبلیغات ، می توانیم کودکان را به سوی 

با استفاده از : می گوید و تشویق به جا و مناسب را نیز بسیار مؤثر می داند و . نماز و عبادت جذب کنیم 

تقویت ، راه افزایش رفتار را در کودك هموار کرده ، در انجام عبادات و نماز سخت گیر نباشیم ، برای کودك 

تسهیالتی در نظر بگیریم ، آثار نماز را با تذکر دادن به یاد کودکانمان آورده و در برخورد آنها با شبهات به 

 .آنها باز گردانیمیاریشان بشتابیم و آرامش را به 
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 در مقاله ی خود آورده ، بهتر است برای جذب کودکان از این راهها استفاده نماییم( 82)غالمحسن حیدری 

: 

 . استفاده از تشویق و تحسین -

آمادگی عقیدتی، به این معنی که مربیان باید از کودکی و پیش از سن تکلیف ، دانش آموزان را در فرا  -

ط برپایی نماز یاری دهند و در زمان به وجود آمدن گرایش در آنان ، زمینۀ انجام عمل را گیری احکام و شرای

 . برایشان فراهم نمایند

 .میانه روی ، که نماز نباید خسته کننده باشد -

... بیان آثار نماز برای کودکان که نماز باعث جلوگیری از غرور ، جلب رحمت پروردگار ، نزدیکی با خدا و -

 .می شود

بر پایی نماز جماعت باعث می شود که کودکان با دیدن نظم و انضباط و جمعیت دوستان خود، برای  -

 .شرکت در نماز تشویق شده و کم کم به آن روی آورند

 باید طوری با : آسان گیری در نماز ، از مواردی است که ایشان به آن معتقد است و بیان می دارد  -

حتی اگر . بر و خستگی نکند و نماز برای او رنج آور و کسل کننده نباشد کودك برخورد کرد که احساس ج

 . کودك نماز را ترك کرد و حواسش پرت شد ، او را سرزنش نکنیم

 استفاده از پرسش نامه ؛  -0

با توجه به این که استفاده از پرسشنامه یکی از بهترین راههای جمع آوری اطالعات می باشد ، پرسشنامه 

 54تمل بر یازده سوال بسته پاسخ و باز پاسخ طراحی کرده و به صورت تصادفی آنرا را در اختیار ایی را مش

 : نفر از دانش آموزان سه پایه قرار دادم که نتایج زیر بدست آمد
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همه دوست دارند نماز بخوانند ؛ نماز و مقدمات نماز را بلدند ، در خانواده ی اکثر شان ، والدین نماز می 

نمازمان را در : تعدادی از آنان شرایط خواندن نماز جماعت را بلد نیستند ، تعداد زیادی گفته اند  خوانند ،

  . خانه هایمان می خوانیم و به این دلیل در نماز شرکت نمی کنیم

 استفاده از فرم فراوانی رفتار ؛  -4

ر چهار هفته و هفته ای دو روز براساس فرمی که برای نشان دادن تعداد شرکت کنندگان تهیه کرده بودم ، د

 . از فرم استفاده نمودم و با ثبت تعداد شرکت کنندگان ، اطالعاتی به دست آوردم

موضوع را در جلسۀ انجمن اولیاء و مربیان مدرسه مطرح وبا آنان همفکری نمودم، که آنان ضمن تأیید  -5

زان در نماز جماعت روستا می باشند و در گفته های من بیان داشتند، شاهد حضور تعداد زیادی از دانش آمو

 .این راه همکاری الزم را با من به عمل خواهند آورد

 (0)تجزیه و تحلیل داده های شواهد 

دلیل انتخاب این مسئله ، این است که یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت در کشور ما ، تربیت دینی و محقق 

کودکی موجب ملکه شدن آنها در وجود کودکان و نوجوانان  انجام عبادات در. شدن هدفهای اعتقادی است

چنانچه خانواده و . می شود و چنین افرادی در بزرگسالی ، عبادات را با سهولت بیشتری انجام می دهند 

مدرسه به طور جدی نسبت به تربیت دینی کودکان و نوجوانان اقدام ننمایند، مسلماً در آینده با مشکالتی 

 . دمواجه خواهند ش

هدف من در این تحقیق، افزایش رغبت و انگیزۀ دانش آموزان به بر پایی نماز جماعت مدرسه است ، و می 

خواهم به دانش آموزان خود کمک کنم تا از این راه نماز را یاد بگیرند ، اشکاالت آنها را رفع و کاری کنم که 

این که خودشان نماز می خوانند ، اعضای  در خانه عالوه بر. از روی میل و عالقه در نماز شرکت نمایند 

  .خانواده ی خود را به نماز و شرکت در نماز جماعت روستا تشویق ، بکنند
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بنابراین ، من با همکاری مدیر مدرسه ، دبیران ، همکاران با تجربه ام ، اعضای انجمن اولیاء ، اقدام به حل 

 . مشکل عدم شرکت دانش آموزانم در نماز جماعت نمودم

 : اطالعاتی را که از طریق پرسش نامه بدست آوردم، نشان می دهند که

  .همۀ آنها دوست دارند نماز بخوانند ، وضو گرفتن و مقدمات نماز تا حدودی بلد می باشند

نفر یعنی  1جواب مثبت ،  "آیا در خانه نماز می خوانند ؟ ": درصد به این سؤال که  75/1نفر آنان یعنی  40

 درصد گفته اند که گاهی اوقات نماز می خوانند 11/0نفر یعنی  00اب منفی داده اند و درصد جو 7/0

درصدی که  11حدود . این آمار نشان می دهد، اکثرشان به نماز خواندن عالقه دارند و نماز می خوانند 

  .می باشد گاهی اوقات نماز می خوانند نیاز به کار بیشتر بر روی آنان و آوردنشان در جمع نمازگزاران

درصد گفته اند،  11/7نفر یعنی  41چه کسانی در خانۀ شما نماز می خوانند ،  ": در پاسخ به این سؤال که 

درصد بیان داشته اند ، هیچ کس درخانه ی آنها نماز  1/1نفر یعنی  5والدین همه ی آنها، نماز می خوانند و

رشان اهل نماز بوده و می توانند الگوهای خوبی برای این آمار نشان می دهد ، خانواده های اکث. نمی خواند 

درصد دیگر نیاز به متحول ساختن و کار دارند تا هم خودشان نماز خوان شده  1حدود . فرزندان خود باشند 

 .وهم اولیاء خود را تشویق به نماز بکنند

نفرشان نماز را بلد  1عنی درصد آنان ی 7/0درصدشان نماز را بلدند ولی  8/88نفر دانش آموزان ، یعنی  48

در صورت شرکت در نماز جماعت مشکل .نیستند که الزم است ،آموزش الزم داده شده و رفع اشکال گردد

درصد آنان نیز قسمتی از نماز را بلدند که نیاز به آموزش  4/7نفر دیگر یعنی  4. این دو نفر رفع خواهد شد 

  .و رفع اشکال دارند

وست دارند در مدرسه نمازجماعت برگزار شود و میزان اهمیت نماز جماعت را در نفر دانش آموز د 54همۀ 

در مورد این که . ، مشکلی ندارند (بعد از ظهر  0ساعت )با ساعت برگزاری نماز . برابر نماز فرادا ، می دانند 

نفر  07ند ولی درصد شرایط را بلد 5/28نفر یعنی  07، "آیا شرایط خواندن نمازجماعت را بلدند یا خیر؟ "
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درصدشان شرایط برگزاری نماز جماعت را بلد نیستند و الزم است به این گروه نیز آموزش داده  4/00یعنی 

 .شود

تحقیقات مطالعه شده و مصاحبۀ همکاران ، مهمترین دالیل عدم شرکت دانش آموزان در نمازجماعت را 

 : موارد زیر می دانند

 . الزم است ما هم به این مورد توجه داشته باشیم. شویق متنوع نبودن و عدم استفاده از ت -

در روستایی که مدرسۀ ما قرار دارد ، اکثر مردم در . محیط زندگی کودکان و عدم توجه والدین به نماز  -

درصد دانش آموزان بیان  7/11نماز جماعت مسجد شرکت می نمایند و با توجه به سؤال پرسش نامه که 

نها نماز می خوانند ، این مورد از دالیل عدم شرکت دانش آموزان ما در نماز جماعت نمی داشته اند والدین آ

 .باشد

درصد آنان نماز را بلد هستند و این مورد تعداد اندکی  8/88براساس نتیجۀ پرسش نامه . بلد نبودن نماز  -

 .از دانش آموزان را شامل می شود که نیاز به کار جدا گانه دارد

به این مورد نیز الزم . سئولیت ها به افراد خاص و بر انگیختن حس حسادت بین دانش آموزان واگذاری م -

  .است توجه ، اقدام و برنامه ریزی شود

چون من معتقد . نماز در مدرسۀ ما کامالً اختیاری است و این مورد هم رد می شود. توسل به زور و اجبار  -

کامل به مسائل مذهبی روی آورد و کاری که از روی اجبار باشد، هستم انسان مختار است و باید با آزادی 

 . زود ترك می شود

این  .در مناسبت های مختلف و به اقتضای موضوع ، اقدام به تبلیغات گسترده نمودیم. عدم آشنایی کافی -

ماز ، تبلیغات شامل صحبت در مراسم آغازین و بین نماز ، نوشتن پیامهای قرآنی و احادیثی در مورد ن

 .برگزاری مسابقه ی کتاب خوانی و اختصاص موضوع انشاء دانش آموزان به نماز بود
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در این جا الزم است توجه شده و همکاران برای شرکت در . اهمیت ندادن به نماز از طرف اولیاء مدرسه -

 . نماز جماعت مدرسه حاضر شوند

چه . رسه برخوردی مناسب با دانش آموزان دارند خوشبختانه تمام اولیاء مد. برخورد نامناسب با کودکان  -

 . در موقع نماز ، چه در مواقع دیگر

چون والدین اکثرشان براساس گفتۀ خودشان در پاسخ به سؤال پرسش نامه ، اهل . نداشتن الگوی مناسب -

انشان به جمع از آن طرف الزم است با آوردن معلم. نماز هستند ، می توانند الگوهای خوبی برای آنها باشند 

نماز گزاران و تعریف داستانهایی از تأ ثیر نماز در زندگی بزرگان دینی ،راههای دیگری برای ارائۀ الگو به آنها 

 . باشد

همکاران ، دانش آموزان را تشویق کنیم تا به جای خواندن نماز در خانه یا مسجد ، در و باید با همکاری اولیاء

در اینجا بود که به جواب بیشتر سؤاالت به مشورت گذاشته در ابتدای .  مدرسه حاضر شده و نماز بخوانند

 .پژوهشم رسیدم ولی سؤاالت شش ، هفت و هشت نیاز به بررسی دارند

براساس بررسی نتیجه ی تحقیقات، نظر همکاران و پرسش نامۀ خودم راههای زیر را برای بهبود شرکت 

 . ی کنمدانش آموزان در نماز جماعت مدرسه پیشنهاد م

 رفع اشکال دانش آموزان در نماز و شرایط نماز جماعت   -0

 

متنوع کردن نماز از طریق برگزاری نماز در مکانهای مختلف ، تقسیم مسئولیت برگزار ی نماز بین   -1

 . ... دانش آموزان ، شرکت همکاران در نماز، قصه گویی ، اجرای مسابقه ، استفاده از تشویق و

 : اانتخاب راه حله
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پس از تجزیه و تحلیل شواهد و براساس اطالعات بدست آمده از سؤالهای چهار و شش پرسش نامه، مبنی بر 

 : اینکه

درصد نیز شرایط  00/ 4نفر آنان یعنی  07درصد نماز را بلد نبودند و 7/0دو نفر از دانش آموزان یعنی 

انه ای به آنها داده و آنان را متقاعد سازم تا با برگزاری نمازجماعت را بلد نبودند ، الزم دیدم که آموزش جداگ

حضور در نماز مدرسه ، مشکالتشان در مورد نماز کامل حل شود ولی چون این راه فقط درصد کمی از 

دانش آموزان ، که شاید چند تایی از آنان نیز قبالً در نماز شرکت می کرده اند را شامل می شد ، راه دوم را 

 .فتمنیز عمالً به کار گر

و نمایندۀ انجمن اولیاء مدرسه برگزار کرده و  دبیرانبرای موفقیت در این راه ، جلسه ای با حضور مدیر ، 

مدیر بیان داشت ضمن . تصمیم خودم را با آنان در میان گذاشتم، که همه قول مساعدت و همکاری دادند 

نمایند و هزینه های خرید جایزه ، شرکت خودم در نماز از همکاران نیز انتظار دارم که در نماز شرکت 

  . شیرینی و غیره را از محل سرانۀ مدرسه و در صورت کافی نبودن از جیب شخصی خودم می پردازم

به کالسها رفتم ، اسامی دانش آموزانی که مایل به همکاری بودند را نوشتم ، برنامۀ کارم را به آنها اعالم 

کسی که امروز : مثالً. ر کدام چه روزی ، چه کاری انجام دهند نمودم و برایشان برنامه ریزی کردم که ه

از این راه . مؤذن بود شاید فردا مکبر یا مسئول توزیع مُهر باشد و یا ممکن بود هیچ مسئولیتی نداشته باشد 

مسئولیت تمام کارها را بین بچه ها تقسیم کردم تا براساس مصاحبۀ همکارانم حس حسادت مانع از حضور 

 . مسئول شورای دانش آموزی موظف شد هر روز نفرات روز بعد را اطالع دهد.در نماز نشودآنان 

استفاده )جهت تشویق دانش آموزان که همکاران در مصاحبۀ خود گفته بودند و در تحقیقات هم آمده بود ، 

ت نمودم که با همکاران مشور. باید طرحی آماده می کردم ( از تشویق باعث شرکت بیشتر در نماز می شود
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یکی از آنان پیشنهاد داد ، دو نمونه کارت تهیه کنیم به رنگ های آبی و سبز و مالك هر کارت را شرکت در 

نماز و رعایت نظم و بهداشت در هنگام نماز قرار داده و به ازاء هر پنج کارت آبی که در هفته می گیرند، یک 

خود ایشان مسئول تهیۀ طرح و نمونۀ کارت . بدهیم  کارت سبز داده شود و به کارت های سبز هر ماه جایزه

  . برای چاپ شد

یک روز سؤال : کل برنامه به این صورت شد . برای تهیه ی سؤاالت مسابقه، خودم این کار را انجام دادم 

گفته شود ، یک روز قصه گویی داشته باشیم ، بعضی روزها شیرینی بدهیم ، یک روز احکام بگوئیم واز آن 

 . ماز هم طوالنی نشود که بچه ها خسته شوندطرف ن

 

 : اجرای بهترین راه حل و اقدام

برای اجرای بهتر این امر بنده شخصا به خرید جوایز و هدایا برای دانش آموزان رفتم و جوایزی را انتخاب 

 دانشکه که فردی بود  محلمسجد   کردم که دانش آموزان بیشتر دوست داشتند و همچنین از پیشنماز

آموزان او را دوست داشتند دعوت کردیم تا در این مراسم شرکت و سخنرانی کند و همچنین به او گفته شد 

همچنین برای آشنا . که در حین صحبت دانش آموزان را با احکام و نماز خواندن با انجام مسابقه آشنا کند 

رده و دراختیار دانش آموزان قرار شدن بیشتر دانش آموزان با احکام نماز یک حلقه نرم افزار را طراحی ک

 . دادم که این نرم افزار به صورت تصویری احکام را آموزش می دهد

هم چنین یک مسابقه مقاله نویسی و نشریه دیواری در مورد اهمیت نماز جماعت برگزار کردم و جوایز 

دیگر یک روزه بردیم و از دبیران ارزنده ای را نیز برا آنان در نظر گرفتم و گروهی از نمازگزاران را به اردوی 
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خاص می دیدم بیشتر  معلموقتی عالقه ی دانش آموزانم را به . خواستم تا در کالس پیگیر کارها باشند  نیز

 . صحبت می کردم که در مورد اهمیت نماز در کالس صحبت کنند معلمانبا آن 

در برنامه ی . در نماز جماعت داشتند  اهدای جایزه و معرفی دانش آموزانی که بیشترین شرکت را ، هر ماه

صبحگاه ، اجرای تالوت همگانی قرآن و زیارت عاشورا را در روزهای سه شنبه و شرکت در جلسات آموزش 

خانواده و صحبت درباره اهمیت نماز و تاثیر آن در دوره نواجوانان از رفتارهای نابهنجار و استفاده از عطر و 

 . نهعنبر جهت خوشبو کردن نماز خا

گرفتن عکس از نمازگزاران و نصب آن در تابلوی اعالنات و دادن مسئولیت به همه ی دانش آموزان عالقه 

 ... انتظامات زنگ نماز ، مسئولین بهداشت ، مکبر و: مند در روزهای مختلف مانند 

زاران و شرکت دعوت از مسئولین امور تربیتی و شرکت آنان در نماز جماعت مدرسه و اهدای جایزه به نمازگ

 . دانش آموزان در نماز جمعه ی شهر

تا این که این عمل من باعث شد تا اکثریت دانش آموزان در نمازخانه حاضر شوند حتی بدون حضور معلمان 

 . یا کادر دفتری مدرسه نماز جماعت را برگزار کنند

حو احسن انجام می دادند واگر اکثر دانش آموزانی که به آنها مسئولیت داده بودیم ،وظیفه ی خود را به ن

کسی کم کاری می کرد ، او را تشویق به انجام کار بیشتر و بهتر کرده و بچه های دیگر را به کمک او می 

 .فرستادیم

در نهایت سعی کردم رابطه ام را با تک تک دانش آموزانم نزدیک کنم به طوری که دانش آموزان و گاه 

 . با کار فرزندشان داشتنداولیای آنها با من تماس در رابطه 
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همچنین برای قدر دانی از زحمات دانش آموزانی که در برگزاری نماز جماعت فعال بودند و مدرسه را تحقق 

 این هدف یاری کردند اردویی تحت عنوان اردوی نماز تدارك دیده شد 

 ( 2شواهد) گرد آوری اطالعات 

ن ، اطالعاتم را از راههای زیر بدست آوردم تا بفهمم پس از اجرای برنامه ونظارت کامل بر اجرای درست آ

  : چقدر در اجرا موفق بوده ایم

 .مشاهدۀ تعداد شرکت کنندگان ووضعیت روحی آنان -0

  .از طریق شمارش کارتهایی که بعضی مواقع به آنها می دادم یا گرفتن آمار در بین نماز  -1

  .ان وخواهران دانش آموزانمصاحبه با مدیر ، همکاران ، والدین وبرادر  -0

از مشاهده ی وضعیت روحی آنان . هر روز شاهد افزایش تعداد بیشتری از شرکت کنند گان در نماز بودم 

شمارش آمار دانش آموزان در بین نماز نیز  . می فهمیدم که خوشحالند و با اشتیاق در نماز شرکت می کنند

زیادی از حضور دانش آموزان در نماز جماعت دیده نمی  شاهدی براین افزایش بود و همچنین دیگر تاخیر

 . شد و اکثر دانش آموزان به موقع در نماز خانه حضور پیدا می کردند

نفر شرکت کننده داشتیم که در مقایسه با قبل از  71تا  21اولین هفته ی اجرای طرح به طور میانگین 

 011تا  11این آمار در هفته ی سوم به . اشته ایم نفر بوده ، رشد نسبتا خوبی د 51الی  41اجرای طرح که 

 . نفر رسید

در هفته های بعد که از تشویق ها کاستیم و کمتر در بین نماز مسابقه برگزار می کردیم ، شرکت کنندگان 

نفر کاهش پیدا کردند و این نشان می  81نفر به  011سیری نزولی داشته و به طور میانگین در آن هفته از
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  .عداد ی از آنان احتماالً فقط به خاطر جایزه و مسابقه به نماز جماعت می آمدنددهد که ت

نفر  001با توسعۀ تبلیغات وهمکاری خانواده ها ، دوباره سیر صعودی شروع شد ودر هفته های بعد به 

سیده نفر ر 045تا  041آمار دو ماه بعد از اجرای طرح نیز نشان می داد که شرکت کنندگان به  .رسیدند 

 . .بودند

مدرسه انجام دادم ،آنان نیز افزایش شرکت کنندگان را تأیید کردند و  دبیرانطبق مصاحبه ای که با مدیر و 

والدین و برادران و خواهران دانش آموزان در مصاحبه بیان داشتند ، . نسبت به این اتفاق خوشحال بودند 

ماعت مسجد شرکت دارند ؛ اشکاالت وضو و نماز ما را بچه ها هم مرتب نماز می خوانند، و شب ها در نماز ج

  . گوشزد می کنند
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 : ارزشیابی و نتیجه گیری

  :براساس مشاهداتم ازوضعیت روحی دانش آموزان وحضورشان در نماز، به این نکات دست یافتم

  .اده می شونددانش آموزان بدون اکراه ، در وقت مقرر اقدام به گرفتن وضوکرده و برای نماز آم -

 . آنان بدون کمرویی ،اشکاالتی را که با آن مواجه می شوند ، می پرسند -

 . میزان مشارکتشان در آماده کردن محل نماز ،نشان از عالقۀ آنان دارد -

شمارش دانش آموزان در هنگام نماز خواندن نشان از افزایش تعداد شرکت کنندگان دارد به طوری که  -

 11الی  01درصد بود ، ولی در هفته ی اول با افزایشی  05گان قبل از اجرای طرح متوسط شرکت کنند

 .درصدی ، مواجه بوده ایم

باالخره آمار یک ماه بعد، که نشان می داد موفقیت ما چقدر بوده واین امر در دانش آموزان درونی شده است 

 . درصدی داشته است که واقعاًجالب توجه بود 11، نشان از رشدی 

مام همکاران در این پژوهش بیان نمودند که این موفقیت بر اساس کارهایی بوده که با هم انجام داده بودیم ت

خوشحال بودند ومرا تشویق به ادامه ی کارها یی نظیر این کار نمودند ودرخواست کردند نسخه ای از کارم .

اشتند که فرزند انشان عالوه بر اینکه به امام جماعت مسجد واولیاء نیز بیان د. را در اختیار شان قرار دهم 

نماز اهمیت می دهند ، هنگامی که به خانه می رسند، با عجله از ما می خواهند به آنها غذا دهیم تا در نماز 

اگر ما در خواندن نماز کاهلی کنیم فوری تذکرمی دهند :برادران وخواهرانشان بیان می کردند .حاضر شوند 

هر جای نماز و یا وضو اشتباه می کنیم ،اشتباه  : والدین می گفتند. ان حرف می نندو از اهمیت نماز برایم

 .ما را گوشزد کرده و اصالح می نمایند
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مشکل عدم شرکت دانش آموزان در نماز جماعت مدرسه، مرا وا داشت تا با راهنمایی و همکاری مدیر  

،همکاران با تجربه ام و مطالعه ی کتب ، مقاالت ،اعضای انجمن اولیا و مربیان ،امام جماعت مدرسه  دبیران،

 . و مجالت مرتبط با موضوع، اقدام به بهبود این مشکل در مدرسه بنمایم

ماه داشتیم ، توانستیم با گرد آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها  4با تالش مداومی که در طول حدود 

 : اقداماتی انجام دهیم که نتیجۀ آنان به این شرح است

 . درصد، یعنی ایده ال مورد نظرمان رسیده است 11درصد به وضعیت مطلوب  05وضعیت موجود ما، از  -0

 . اشکاالت نماز وشرایط برگزاری نماز جماعت دانش آموزان به طور کامل رفع شده است -1

  .ی کننددانش آموزان با اشتیاق واز روی اختیار هر روز خودشان مقدمات برگزاری نماز را مهیا م  -0

گفته های والدین آنها واشتیاق و رفتارشان ، نشان می دهد که نسبت به خواندن نماز عالقمندی نشان  -4

 . داده وچنان چه این روش در سالها ی بعد پیگیری شود ،این امر بیشتر ملکۀ وجود آنان خواهد شد

ه در خانواده نیز اقدام به رفع اشکال طبق گفته ی والدین ،دانش آموزان نه فقط خود نماز می خوانند، بلک -5

  .وضو و نماز والدین و دیگر اعضای خانوده ی خود می نماید

این نشان می  . آنها بدون احساس کمرویی هر جا به اشکالی برخورد می کنند، با من در میان می گذارند -2

 . دهد که هم از نظر روحیه وهم از نظر رشد اجتماعی متحول شده اند

ران از این پیشامد بسیار خوشحالند و من می توانم آنها را تشویق به انجام پژوهش بنمایم؛ چون همکا -7

  . یکی از اهداف آموزش وپرورش تربیت معلمان پژوهنده است
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می توانم این تجربه را در اختیار سایر همکاران وآموزش وپرورش منطقه ام قرار دهم تا راهنمای علمی   -8

 . برای همکاران باشد

ضمن اینکه در این راه به تجربه ای پژوهشی دست پیدا کردم ،جهت اجرای پژوهش های بعدی انگیزه   -1

 . ای مضاعف بدست آورده ام

 : اعتبار بخشی

برای این که مطمئن باشم تا طرح بنده به خوبی انجام گرفته است و تاثیر خوبی بر روی دانش آموزان داشته 

ه های آنان داشتم ار آنها در رابطه با نماز خواندن فرزندانشان از آنها سوال می است در جلساتی که با خانواد

کردم که آنها اظهار می داشتند که فرزندانشان در خانه سعی می کنند که اول وقت نماز هایشان را به جا 

یلی کم آورند و همچین تعدادی دیگر هم می گفتند که فرزندانشان تا قبل از اجرای این طرح به مسجد خ

 . می رفتند اما بعد از اجرای این طرح با شور و اشتیاق فراوان به نماز جماعت مسجد روستا می روند

مدرسه درباره حضور دانش آموزان در نماز جماعت مدرسه نسبت به سالهای قبل  معاونهمچنین از مدیر و 

بعد از اجرای طرح بنده دانش سوال کردم که آنها بسیار نسبت به این امر راضی بودند و می گفتند که 

آموزان با اشتیاق بیشتری در نماز جماعت مدرسه شرکت می کنند که این امر برای بنده بسیار خشنود 

 . کننده بود که توانستم با اجرای طرحهای خودم اینقدر دانش آموزانم را به نماز جماعت عالقه مند کنم
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 : موانع و محدودیت ها

 :ت هایی که بنده برای انجام کارم با آنها مواجه بودم عبارتند ازمهم ترین محدودی

 نبودن سرویسهای بهداشتی مجهز و وضوخانه خوب در مدرسه  -0 

 عدم دعوت از امام جماعت در مدرسه به دلیل مشکالتی که وجود داشت   -1

 ژاد از دانش پایین بودن فرهنگ خانواده های بعضی از دانش آموزان به دلیل وجود چندین ن -0

 آموزان در مدرسه 

 . کمبود بودجه و هزینه برای اجرای طرحهایی که من در نظر گرفته بودم  -4
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 : پیشنهادات و راهکارها

در پایان این پژوهش برای موفقیت خانواده ها و مدارس در تربیت دینی فرزندان ، چند راهکار و پیشنهاد 

 : دارم به این شرح

نهاد می شود که خانواده ها و اولیا دانش آموزان به مسئله ی نماز و مسائل دینی در منزل اهمیت پیش  -0

  .دهند و دانش آموزان خود را برای خواندن نماز به وسیله های مختلف تشویق نمایند

وزان را باید همکاری بین دو نهاد مهم خانواده و مدرسه در تربیت دینی دانش آموزان باشد و تا دانش آم -1

 بتوان با مسائل دینی و اعتقادی بیشتر آشنا کرد

  .آشنا نمودن خانواده ها به شیوه های تاثیر گذاری بر فرزندانشان  -0
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آشنا کردن دانش آموزان با فلسفه ی مسائل مذهبی و این موضوع که اصال چرا ما باید نماز بخوانیم و   -4

 فلسفه عبادت خدا چیست 

 . شایسته در مسائل مذهبیمعرفی الگو های   -5

استفاده از امام جماعت های جوان و خوش زبان که بتوانند ارتباط خوبی با دانش آموزان برگزار کنند و  -2

 دانش آموزان بدون هیچ ترسی سواالت شرعی خود را از آنها بکنند 

 . ...خوانی ومسابقه ی انشا ، کتا ب : برگزاری مسابقات گوناگون در رابطه با نماز ؛ مثل   -7

مشارکت وهمکاری تمام اولیا ء مدرسه در تربیت مذهبی دانش آموزان واین امر را فقط وظیفه ی مربی   -8

 . تربیتی ندانیم

سپردن امور اجرایی نماز به خود دانش آموزان و حتی می توان کل مسئولیت ها را به دانش آموزان داد   -1

ماز جماعت شرکت نکنند و دانش آموزان خودشان نظم و که حتی مسئولین و معلمان مدرسه هم در ن

 . انضباط را در نماز خانه برقرار نمایند

استفاده از فرشهای سجاده ایی در نماز خانه و همچنین استفاده از گالب و عطر برای خوشبو کردن   - 01

 . فضای مدرسه که به جذب بیشتر دانش آموزان به نماز جماعت کمک می کند

اد می شود سازمان های آموزش و پرورش و مدیران محترم مدارس با معلمان برای بهسازی و پیشنه -00

 . امکانات هرچه بهتر و بیشتر نمازخانه ، سرویسهای بهداشتی و وضوخانه مورد نیاز همکاری نمایند

ین پیشنهاد می شود برای انجام هر کاری تشویق فراموش نشود همچنین می توان برای تشویق فعال -01

 . نماز از اردوهای تشویقی تحت عنوان اردوی نماز استفاده کرد

 . در بین نماز ، احکام و قصه های قرآنی گفته شود و مسابقات فکری با اهداء جوایز برگزار شود  -00
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