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آموز و  كه من روى مسائل مربوط به دانش  اين

تحصيل و تربيت، آموزش و پرورش و مسائل 

كنم و هرجا و با هر كسى كه  اين همه تكيه مى

احساس بكنم به نحوى با مسائل تعليم و 

كنم و نظرم  تربيت ربط دارد ارتباط برقرار مى

گيرم، به خاطر اين  گويم، دنبال كار را مى را مى

 .ترسم است كه من از آينده مى
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 :به  تقدیم

اهههه   ههه    یمشهههکه  ،ههها     هههک  اک شهههکه ب  ههه   م      یثهههک معلمهههکه اهههه    یهمهههه   

دل هکشهههکه  ا هههدش  ب عشههه  بهههه   ب هههد ه      یهههک   ب  ق یههه  هعههها    یدگک شهههکهد

 یهه بکشههد    ههکا ب  شههکه     ی ههکم یشههکه ه اههه  ب   یبهه.  مهه ب ب بهه ا  ،هها    یهه معصهه ا  

  ههکه  ،هها   ا تشههکه مملهه   ب  اهه  ب    ههک        یمجکهههد  هههک  یمهه ب ب بهه ا  مهه ش   

 .بکد  ی  ه
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 :ردانیتشكر و قد

 

 

   

به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می اقدام پژوهی اقدام پژوهی اقدام پژوهی اينك كه اين اينك كه اين اينك كه اين                

با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا    پژوهشپژوهشپژوهشدانيم كه از همه كسانی كه طی اين دانيم كه از همه كسانی كه طی اين دانيم كه از همه كسانی كه طی اين 

و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در . . . ياري كرده اند تشكر نماييمياري كرده اند تشكر نماييمياري كرده اند تشكر نماييم

   ...اند متشكريماند متشكريماند متشكريمداشته داشته داشته    پژوهشپژوهشپژوهشروند هدايت روند هدايت روند هدايت 
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 :  چکیده

 وظيفه ، معلم عنوان به من باشد می جماعت نماز در آنها دادن شركت ، كودكان دينی تربيت راههاي از يكی

 دانش دينی تربيت در و نمايم ترغيب مذهبی رفتارهاي يادگيري و انجام به نسبت را آموزان دانش دارم

 نماز خواندن ، آنان دينی تربيت راههاي و رفتارها اين از يكی كه ، دارم ي گذار تأثير و مهم نقش آموزان

در نماز معنی نماز را می دانستند و  من تعداد كمی از دانش آموزان  كالس متاسفانه در .  است جماعت 

 طوري و داد می آزار را بنده بسيار و بود آور تعجب بنده براي مسئله اينجماعت شركت می نمودند و اين 

 كه بو داده اختصاص خود به موضوع اين را بنده فكري اشتغال تمام مدرسه اول هفته همان در كه بود شده
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 دهد رخ موضوع اين كه است ممكن داليلی چه و كنند می استقبال نماز از كم اينقدر بنده آموزان دانش چرا

 ترغيب و تشويق مدرسه جماعت نماز در شركت و خواندن نماز به را آموزانم دانش توانم می بنده چگونه ؟

 جلسه چند از پس و گذاشتم ميان در مدرسه انمعلم و اولياء انجمن اعضاي ، مدير با را مسئله اين. نمايم

 :  گذاشتيم مشورت به را زير مسائل داشتم همكاران با كه ايی

 ندارند؟ اي عالقه خواندن نماز به ، كنند نمی شركت نماز در كه آموزانی دانش آيا -1

 هستند؟ بلد را نماز آيا -1

 ؟ كنند نمی شركت مدرسه نماز در كه بخوانند نماز روستا مسجد يا خانه، در است ممكن آيا -1

 ندهند؟ اهميت فرزندانشان خواندن نماز به و نخوانند نماز آنها والدين است ممكن آيا -2

 نباشند؟ بلد را وضو مثل نماز مقدمات است ممكن آيا -1

 دانند؟ می را جماعت نماز اهميت و بلدند را جماعت نماز خواندن شرايط آيا -1

 ؟ نباشد مناسب مدرسه نماز برگزاري محل و نماز وقت شايد - 1

 

 مقدمه

 و كم بی او رشد و كاملت سير نيز و انسان هاي ويژگی و صفات تمام با او است آدمی خالق متعال، پروردگار

 خود شايسته پيامبران طريق از نيز را تربيتی برنامه ترين كامل و بهترين جهت همين به. آشناست كاست

 بزرگترين وظيفه واالترين و مهمترين تربيت و تعليم. است داده قرار اختيارش در و فرستاده انسان براي

 اند شده مبعوث آدمی راهنمايی براي كه آنان. است( ع) اراهنم امامان و خدا بزرگ پيامبران بشريت، معلمان
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 به را خود همراهان بنمايانند راه آن از پيش. اند گشوده او روي به را بختی نيك و سعادت هاي سرچشمه

 .اند گرديده آگاه بيرونيشان و درونی هاي پيچيدگی و آنها وجود رمزهاي و راز از و شناخته خوبی

 ديگري چيز هر از بيش مخاطبان هاي ويژگی با آشنايی نيز اولياء و مربيان و معلمان براي تربيت و تعليم در

 نگرش، دانش، تربيتی، و آموزشی دقيق و منظم برنامه يك تحت است قرار كه كسانی. است حياتی و مهم

ش دان مخاطبان، كه شود می تر دقيق و تر حساس زمانی كار.كنند كسب تر جدي و بهتر بيشتر، توانايی

 است چنين اين. ماند خواهد باقی شان انديشه و جان صفحه بر ابد تا كوچكی نقش هر كه باشند انیآموز

 آن فهم درک و تأويل و خدا كتاب تعليم با را خويش فرزند تربيت و تعليم( ع)اميرالمؤمنين متقين، امام

 تربيتی در مهم مسائل از يكی.كند می پافشاري آن بر و آغاز خدا حالل و حرام و مقدس شريعت آموزش

 است الزم آنها، اعتقادي و فكري پرورش و دينی تعاليم آموزش موازات به كه است اين اندانش آموز دينی

. است بيشتر امر اين اهميت جوانی دوره نخست نيمه در.يابد گسترش و رشد آنها در نيز دينی عواطف

 ماه در سوگواري مراسم مذهبی، اعياد مراسم جمعه، نماز جماعت، نماز قبيل از مذهبی مراسم در شركت

. است موثر بسيار اندانش آموز دينی عواطف پرورش در...  و دينی جلسات قدر، هاي شب مراسم محرم،

 شكوفايی براي را زمينه و دهد می افزايش معنويات و دين با را آنها قلبی پيوند ها برنامه قبيل اين در حضور

 در. است بعدي هاي دوره و دوره اين براي گرانبها اي سرمايه دين با قلبی پيوند اين. سازد می فراهم ايمان

 بسيار نقشی و خداست ياد با انسان قلبی ارتباط نماز كنيم، اشاره نماز فرد به منحصر نقش به بايد جا اين

 با معنوي و روحی پايگاه به هستند آشنا نماز با كه كسانی. دارد انسان اخالقی و روحی تربيت در سازنده

 صورتی در هستند نماز اهل كه یكودكان. نيازمندند بيشتر معنوي پناه اين به كودكان. دارند دسترسی ارزشی

 خود هاي لغزش از توانند می تر راحت منظم، و پيوسته ارتباط اين به اتكاء با باشند داشته هايی لغزش كه

 .كرد غفلت اندانش آموز تربيت در نماز اساسی نقش از نبايد رو اين از سازند، پا را خود و برگردند
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 مسأله بیان

 در روانی و فردي،گروهی،بهداشتی مختلف درابعاد تربيتی اثرات داراي مذهبی فريضه يك عنوان به نماز

 اي عمده نقش خانواده اعضاي ميان روابط صحيح گيري شكل در نماز فريضه اجراي.باشد می خانواده محدوده

 می اي ويژه قداست داراي افراد شده،روابط تبديل مقدس محيط يك به خانواده فريضه ناي اجراي با. دارد

 و بهداشتی دستورات رعايت به ملزم را خود ساخته، درونی خود در را خانواده،نماز محيط در نوجوان و شود

 محكمی پشتوانه پردازند می خود درونی طهارت به نماز برپايی با آن اعضاي كه اي خانواده.داند می اخالقی

 .كند می حمايت را ها آن زندگی ناماليمات درمقابل كه است معنويت براي

 را خود ومشكالت مصائب مقابل ودر داشته نفس به كرده،اعتماد خدا به توكل روحی نظر از افرادي چنين

 نينچ در وخودكشی اضطراب،ترس،افسردگی،ازخودبيگانگی مانند روحی اختالالت نتيجه در. بازند نمی

 و تمايل در كه است نهادي دومين خانواده از بعد مدرسه(1194رشد، ماهنامه.)شود می ديده بندرت افرادي

 است تر وسيع گروهی روابط لحاظ از مدرسه كه آنجا از. است موثر بسيار نماز به آموزان دانش رغبت

 و دوستان،همكالسان،معلمان با شیآموز روابط در آنان. كنند می پيدا اي گسترده روابط آنجا در آموزان دانش

 باال  آموزش سطح از را روابط اين است وقادر. است عبادي عمل يك نماز. گيرند می قرار مدرسه اولياي

 .دهد قرار وفرهنگی تربيتی سطح ،در برده

 وآمده شده تأكيد نماز خواندن به حديث هاي وكتاب البالغه نهج كريم، قرآن مامثل دينی متون در

 را انسان نماز كه درستی به( 111،حكمت البالغه نهج)است خودبينی از شدن پاک براي اي از،وسيلهنم:است

 وجسم روح وسيله اين وبا اداكنيد را وزكات داريد پا به نماز( 21عنكبوت،آيه.)دارد می باز ناشايست كار از

 كه يافت خواهيد خدا نزد را آن فرستيد می پيش از خود براي خيري كار هر وبدانيد سازيد نيرومند را خود

 (114 بقره،آيه سوره.)بيناست شما كار هر به خداوند محققاً
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 كالس اذان،در شنيدن تحصيل،هنگام اوقات مختلف هاي موقعيت وجوانان،در كودكان كه هنگامی مدرسه در

 ازنم سوي به مشتاقانه مربيان و معلمان كه كنند تكلفی،مشاهده هيچ بدون مدرسه راهروي در يا

 پيدا تري فزون گرايش نماز اقامه وبه آيند می در ورغبت شوق به همانندسازي احساس اثر شتابند،در می

 .كنند می

 پذيري تأثير باشد تر داشتنی دوست و محبوب آموزان، دانش براي وپرورشی تربيتی الگوهاي شخصيت قدر هر

. كنيم وادار نماز به را آموزان فشار،دانش و ميلتح و اجبار به نبايد هرگز كه است روشن. يابد می افزايش آنها

 مقدمات كردن فراهم با ها، ارزش بيان در را خود رفتار هاي جاذبه چيز، هر از پيش است شايسته عوض در

 در و يابد می افزايش آموزان دانش معنوي روحيه باشد، حاكم مدارس بر فضايی چنين اگر. دهيم افزايش نماز

 (11ص ،1111قائمی،.)يابد می همساالنگسترش انگيز شوق تباطار مدرسه ي نمازخانه

 از افراد رهايی موجب كه است عاملی و است فردواجتماع كننده اصالح دلها، دهنده آرامش نماز

 نماز دادن ياد اندانش آموز دينی تربيت راههاي از ويكی شود می زشت رفتارهاي تنبلی،گناه،تباهيوديگر

 .باشد می جماعت نماز در آنها دادن وشركت

 كه بود اين مطلوبرا  ......آموزشگاه  ابتدايی سومتصميم بر اين گرفتم كه دانش آموزان پايه  .....اينجانب 

 نماز در آموزان دانش از كمی تعدادي زيرا. نبود صحيح  تصور اين اما. نمايند شركت نماز در آموزان دانش اكثر

 وباعث كرده جلب خود به را محقق توجه كه بود اي مسأله مهمترين واين شوند می حاضر مدرسه جماعت

 جماعت نماز در شركت براي آموزان دانش عالقه افزايش هاي راه:كه نمايد تحقيق اين به اقدام كه شد

 هستند؟ عوامل كدام مدرسه

 :تحقیق وضرورت اهمیت

 وانرژي نيرو انسان وبه تاس كننده وادار عوامل از است دارنده باز عوامل از كه تنبيه برخالف تشويق

 جلوي رضايت احساس وهمين كند می رضايت احساس خود كار از شود می تشويق كه فردي.دهد می
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 نيست نيازي كه هستند مومن خود هاي هدف به آنقدر افراد از بعضی البته.  گيرد می را او ميلی بی و خستگی

  براي كودكان بخصوص نيستند طور اين راداف همه اما هستند خويش مشوق وخود كند تشويق را آنها كسی

 رهبر يك است پيامبران وظايف از يكی بشارت كلی طور  به.دارند تشويق به نياز خود هاي هدف به رسيدن

 .نمايد وادار وتكاپو حركت به دينی هاي جنبه تمامی در را افراد تواند می تشويق وسيله به دينی

 .دهد می نيرو او وبه كند می بزرگ را انسان تشويق كه نمايد یگوشزدم انفال سوره11 آيه در كريم قرآن

 برانگيختن در تشويق وتأثير روانی،روحی،فردي،اجتماعی بهداشت در جماعت نماز تأثير و اهميت به توجه با

 زمينه در تحقيقی تا است الزم مدرسه در جماعت صورت به نماز اقامه بخصوص اخالقی فضايل به افراد

 آموزشی ريزان برنامه استفاده مورد تحقيق اين ونتايج شود انجام جماعت نماز به كودكان بترغي و تشويق

 .گيرد قرار مدرسه كاران اندر دست وساير ومربيان وپرورشی،اوليا

 توصیف وضعیت موجود

نده در ب.سال است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم ..........مدت  ........ .......... ..... جانب اين

سر و كار  اندانش آموز با ..........آموزشگاه  ..........مقطع  ...........پايه هستم و در  ..........داراي  .............رشته 

 ، كنند نمی  شركت مدرسه جماعت نماز در زيادي انگيزه با آموزان دانش ايندر آموزشگاه فوق بعضی . دارم

 می مشغول بازي به مدرسه ازحياط اي گوشه در يا مانند می كالس در نماز برگزاري زمان در ها آن از برخی

 يكديگر با جماعت نماز برگزاري درحين ها آن بيشتر ، شوند می حاضر درنماز وضو بدون ديگر برخی ، شوند

 وبا كرده شوخی يكديگر با برخی ، اندازند می كناري به را يكديگر مهر ها آن از اي عده ، كنند می صحبت

 قبل كه اين به توجه با كردند می نيز دعوا يا شوخی باهم موارد دربعضی حتی ، خندند می بلند صداي

 فضايل خصوص در وهمچنين دادم می اختصاص مربوطه مقررات و نماز آموزش جهت را دقايقی نماز ازشروع

 شركت درنماز ميلی یب با و بوده توجه بی نماز به نسبت دانش آموزان بيشتر بازهم كردم می صحبت نماز

 . بپردازم مشكل اين رفع به علمی طور به گرفتم تصميم رو اين از ؛ زدند می برهم را نماز ونظم كرده
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 است، گرفته را او(  تعالی خداوند)رحمت از چقدر كه بداند گزار نماز اگر»  الهی؛ رحمت نماز(: ع) علی امام

 رسد، او به بدي كه هنگامی است؛ شده آفريده اقتط كم و حريص انسان« .  برندارد سجده از را سرش

 به مرتباً را نمازها كه آنها نمازگزاران، مگر شود می ديگران مانع رسد، او به خوبی كه هنگامی و كند تابی بی

 .آورند می جاي

 نآموزا دانش ي عالقه كه شود می باعث بپردازم علمی طور به مسأله اين به من اگر نماز اهميت به باتوجه

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

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

 وانگيزه عالقه و نپردازم علمی طور به ألهمس اين به اگر ولی. باشند داشته نيز خود اطرافيان روي مثبتی تأثير

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

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

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

 . گذاشت خواهد آنان اجتماعی و فردي درزندگی آثارمخربی كه شمارند

 كنندگان ركوع با و بپردازيد زكات و داريد، برپا را نماز و. الراكعين مع اركعوا و الزكوة اتوا و واقيموالصلوة 

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

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

 آله و يهعل اهلل صلی) اكرم پيامبر كه معروفی حديث در. است فراوان جماعت نماز ارزش و پاداش در اسالمی

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

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

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

 و دارد زيادي بسيار پاداش و اجر االحرام تكبيرة ابتداي از جماعت نماز درک و جماعت نماز در شركت براي
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( سلم و آله و عليه اهلل صلی) اكرم پيامبر نيز و دارد؛ برتري طوالنی نماز بر مختصر و كوتاه جماعت نماز

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

 به مردي( سلم و آله و عليه اهلل صلی) اكرم پيامبر زمان در »: فرمودند( السالم عليه) صادق امام حضرت 

 .كرد نمی شركت جماعت نماز در نابينايی علت

  می را اذان صداي و نابينايم من: كرد عرض و رسيد( سلم و آله و عليه اهلل صلی) پيامبر خدمت به روزي  

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

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

 (1) شواهدگرد آوری 

 يكديگر با نماز برگزاري ندرحي كنندگان شركت بعضی شد توصيف مسأله بيان در كه اطالعاتی به توجه با

 تكرار روز هر نماز برگزاري از هفته 1 حداقل باگذشت عمل اين.  زدند می برهم را نماز ونظم كرده صحبت

 نامه پرسش طريق از را اطالعاتی ، بنابراين. شد كاسته آموزان دانش ي وانگيزه عالقه از روز به روز و شده

و در نماز جماعت  بخوانند نماز دارند دوست آنها همۀ:كه در بررسی از آن مشخص شد  كه آوردم بدست

 .شركت نمايند

 : قبيل از سؤاالتی به درپاسخ  

 "؟ خوانند می نماز خانه در آيا " 

 اوقات گاهی كه اند گفته درصد 18/18 و اند داده منفی جواب درصد 18/18   مثبت جواب درصد 11/

 .خوانند نمازمی

 « خوانند؟ می ازنم شما خانۀ در كسانی چه »
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 ي درخانه كس هيچ ، اند داشته بيان درصد 49/19 و خوانند می نماز آنها، والدين اند، گفته درصد 11/11

  ، دهد می نشان آمار اين.  خواند می نماز مادرشان فقط اند گفته درصد 18/18 و.   خواند نمی نماز آنها

 .  باشند خود فرزندان براي خوبی الگوهاي نندتوا می و بوده نماز اهل ها آن از برخی هاي خانواده

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

 گاهی ولی خوانند نمی نماز منزل در فرزندانشان كه بودند معتقد آموزان دانش اين اولياي اكثر. است بوده

   شركت شود می برگزار محرم اول ي ودهه رمضان هاي ماه در مسجدهايی كه در  عتجما نماز در اوقات

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

 نمی وشگ كنند می نصيحت را آنها هرچه و خوانند نمی را خود نمازهاي درستی به و دارند زيادي انگاري

 . دهند

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

 آيند می جماعت نماز به دير يا آيند نمی يا نماز زنگ در آنها اكثر و نيست عالقه

 اطالعات آوری گرد

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

 . نمودم استفاده زير روشهاي از داشتم كه سواالتی جواب به رسيدن براي و نماييم ارائه راهكارهايی

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

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

 :دادند را زير هاي پاسخ نيز

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

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

  نماز در آنان شركت عدم و مدرسه كادر و معلمان طرف از مدرسه، نماز به ندادن اهميت
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 استقبال عدم براي ها خانواده و همكاران سمت از كه داليلی كردن ليست و ها مصاحبه اين انجام از بعد

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

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

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

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

 . جماعت نماز هاي برنامه كردن متنوع

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

 .سازنده و كافی

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

 . نمازها از بعضی بين گويی قصه و شعر خواندن ، مسابقه برگزاري

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

 ؛ موضوع این با مرتبط مجالت و مقاالت ، كتب مطالعه

 اين كه كردم مطالعه زمينه اين در كه مجالتی و مقاالت ، كتابها و دادم انجام كه مطالعاتی به توجه با

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

 بودند شده مواجهه مشكل

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

  كند می معرفی زير شرح به را آموزان دانش گريزي نماز اجتماعی هاي آسيب درمان راههاي

 محبت روش كارگيري به -1
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 الگويی روش از استفاده -1

 ذكرت روش -1

 نماز عظمت و اهميت با ارتباط در زيبا هاي خاطره و ها قصه نمايش يا نقل -2

 ها نمازخانه و مساجد زيباسازي و احداث -1

 و مسجد امام نيكوي خوي و خلق. است مدارس و مساجد جماعت امام رفتاري و شخصيتی هاي ويژگی -1

 احترام از حاكی و مناسب رفتار اگر است، مؤثر لعادها فوق نمازگذاران با ارتباط برقراري در او اجتماعی مهارت

 شوند می عالقمند نماز به نمايند، مشاهده

 آن آثار و نماز راز و رمز بيان -1

 توانستم چگونه)  عنوان با كه خود پژوهی اقدام در ابتدايیآموزشگاه  معلم مدير دروازه شريفی مينو خانم

 دهد می پيشنهاد را زير راهكارهاي بود( كنم؟ مند عالقه درسهم جماعت نماز در شركت به را آموزان دانش

 تدريس روش از استفاده  -1 كارشناس افراد حضور با والدين ويژه تربيتی و آموزشی جلسه تشكيل - 1

 جدول تكثير و تهيه -1 نماز هاي كارت بازي -1 نماز دفترچه تهيه -2 نماز جشن برگزاري -1 نماز هميار

 هاي دي سی از استفاده و بزرگان از نماز با رابطه در هايی داستان بيان -1 خانه در رانفراگي براي نماز

 موقعيت و فرصت هر از استفاده -14 آموزان دانش از پذيرايی -9 نماز كارت دادن -8  نماز آموزشی

 به وجهت با را جماعت نماز به آموزان دانش جذب راهكارهاي ترين مهم خود وبالگ در بابايی حاجی علی

  كند می معرفی زير شرح به نماز خصوص در فرهنگيان تحقيق 94 از ايی خالصه

 خود و اعتقادي و فرهنگی آفرينی نشاط -1 آموزان دانش به دادن وشخصيت تكريم -1 نماز اثرات تبيين -1

 عالی و ابجذ نمازخانه داشتن -1 آموز دانش و معلم بين دينی قوي رابطه ايجاد -2 آموزان دانش در باوري
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 اجراي -1 آموزان دانش اوليا به نماز ضرورت و اهميت نمودن گو باز -1 دلپذير هاي رنگ از استفاده و

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

 نماز خصوص در نمايشگاه برگزاري -14 جماعت نماز در آموزان دانش كنار در ،مدير،معاون، معلمين شركت

 آنان تشويق و گزار نماز آموزان دانش معرفی -11 ساده اخالقی و دينی كتب توزيع -11 آموزان دانش آثار از

 خوش آموزان دانش از استفاده -12 آموزان دانش به نماز هنگام به هديه دادن -11          ديگران حضور در

 با مستمر ارتباط -11 نماز خصوص در آموزشگاه در آموزنده هاي فيلم شپخ -11....  و اذان براي صدا

 و جوان روحانيون از استفاده -18 نماز خصوص در وبليغ شيوا احاديث بيان -11 جمعه نماز و مساجد

 توسط منزل در نماز اقامه  -14 ها نماز دربين مفيد و كوتاه سخنرانی داشتن -19 گذار تاثير و شاداب

 داشتن -11 اوليا براي نماز همايش برگزاري -11 آموزان دانش براي نماز همايش برگزاري -11 والدين

 با نماز خصوص در آموزي دانش ميزگرد داشتن -12 نماز خصوص در آموزان دانش با صميمی كفتگوي

 خصوص در اجرايی مصوبات وداشتن اوليا انجمن و مدرسه شوراي نمودن فعال -11 مدرسه كادر رهبري

 هاي موفقيت ذكر و دينی برتر هاي چهر معرفی -11 آموزان دانش به مناسب عملی الگوي ارائه -11 زنما

 شرعی اوقات از بعد آموزشگاه زمان بهترين انتخاب -19 حتی سيا و زيارتی هاي اردو برگزاري -18 آنان

 در ادبيات و شعر و تمثيل از استفاده -11 نماز خصوص در هاي قصه و نها داستا بيان -14 نماز براي

     مدارس كليه به اي منطقه صورت به مومن و خوان نماز آموزان دانش معرفی -11 نماز خصوص در سخنرانی

 آموزان دانش به آموزشی هاي دي سی ارائه -12 محلی جرايد در خوان نماز آموزان دانش عكس چاپ -11

               كالس در انمعلم همه توسط نماز آثار انبي به كالس آغاز در كوتاهی زمان اختصاص -11 نماز خصوص در

 در شركت براي دوستانه ايجادرفتار -11 نماز مباحث به آغازين مراسم در هفته در روز دو اختصاص  -11

 كادر عملی كردار و رفتار -19 مدارس در مجهز بهداشتی هاي سرويس ايجاد -18 اجبار و زور نبود و نماز

 نماز خصوص در سودمند هاي كتاب با غنی كتابخانه تنداش -24      مدرسه
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 مربی خنكدار زاده حميده مريم خانم توسط جماعت نماز در آموزان دانش حضور عدم علل مهمترين

 فعاليت در معلمان و مربيان برتر هاي تجربه خالصه كتاب در قائمشهر شهرستان ابتدايی مدارس امورتربيتی

 :است آمده زير شرح به مدارس تربيتی هاي

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

 به ديگر هم براي دوستان نبون پايبنده -2 آن اهميت و نماز به انمعلم مكرر تشويق عدم -1 بهداشتی هاي

 مناسب ظاهر نداشتن -1 خانه نماز رد مناسب مهري جا و جاكفشی و سجاده نداشتن -1 آن شناخت و نماز

 آموزان دانش جوراب طريق از آن شدن بو بد و خانه نماز

 مهمترين همكاران نظر بر عالوه ، احمدي عبدالرسول از نقل به خود، كارشناسی نامۀ پايان در علما، جعفر

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

 می   چون - نماز نبودن بلد - زندگيشان در نماز اثرات و فايده دانستن عدم - آموزان دانش سستی و تنبلی

 والدين توجه عدم - ندارند خوبی رفتار و نداشته تأثيري آنها زندگی در  نماز امّا خوانند می نماز بعضی بينند

 اين به پاسخ در ، گرفته انجام فرهنگی نفر دو توسط( 11و14) تربيت مجلۀ در كه ديگري تحقيق.نماز به

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

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

 .  ندارد خواندن نماز براي جايی ما مدرسۀ

 .هستند كثيف ها موكت و نمازخانه

 رفتار اين شدن ملكه موجب يدانش آموز در عبادت انجام: گويد می خود الۀمق در( 81) ايمانی محسن دكتر

 .بشماريم مغتنم را يدانش آموز دورة بايد ، بگيرند خو عبادت با افراد بخواهيم اگر و گردد می آنها وجود در
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 در را حمايتگري نقش و آوري ياد و تذكر تسهيل، ، تقويت ، تشويق تبشير، ، صحيح تبليغ ، الگو نقش وي،

 و حركات از بسياري ان،دانش آموز چون:  گويد می و داند می مؤثر عبادي، ميدان به اندانش آموز آوردن

 معرض در مناسب الگويی نماز، آموزش براي بايد پس ؛ آموزند می ديگران از كردن تقليد طريق از را رفتارها

 :  هگفت كه كند می استناد سعدي شعر اين به و دهيم قرار آنها ديد

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

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

 به را اندانش آموز توانيم می ، غاتتبلي از استفاده با پس ، است مؤثر قدر اين اجناس خريد حتی و مختلف

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

 براي ، نباشيم گير سخت نماز و عبادات انجام در ، كرده هموار دانش آموز در را رفتار افزايش راه ، تقويت از

 برخورد در و آورده انماندانش آموز ياد به دادن تذكر با را نماز آثار ، بگيريم نظر در تسهيالتی دانش آموز

 خود ي مقاله در( 81) حيدري غالمحسن.گردانيم باز آنها به را آرامش و بشتابيم ياريشان به شبهات با آنها

 نماييم استفاده راهها اين از اندانش آموز جذب براي است بهتر ، آورده

 . تحسين و تشويق از استفاده -

 در را آموزان دانش ، تكليف سن از پيش و يدانش آموز از بايد مربيان كه معنی اين به عقيدتی، آمادگی -

 انجام زمينۀ ، آنان در گرايش آمدن وجود به زمان در و دهند ياري نماز برپايی شرايط و احكام گيري فرا

 .  نمايند فراهم برايشان را عمل

 .باشد كننده خسته نبايد نماز كه  روي ميانه -
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 خدا با نزديكی ، پروردگار رحمت جلب ، غرور از جلوگيري باعث نماز كه اندانش آموز براي نماز آثار بيان -

 و انضباط و نظم ديدن با اندانش آموز كه شود می باعث جماعت نماز پايی بر  -. شود می...          و

 .آورند روي آن به كم كم و شده تشويق نماز در شركت براي خود، دوستان جمعيت

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

 اگر حتی.  نباشد كننده كسل و آور رنج او براي نماز و نكند خستگی و جبر احساس كه كرد برخورد آموز

  نكنيم سرزنش را او ، شد پرت سشحوا و كرد ترک را نماز دانش آموز

 ؛ نامه پرسش از استفاده

 پرسشنامه ، باشد می اطالعات آوري جمع راههاي بهترين از يكی پرسشنامه از استفاده كه اين به توجه با

 اختيار در را آنرا تصادفی صورت به و كرده طراحی پاسخ باز و پاسخ بسته سوال شش بر مشتمل را هايی

 : آمد بدست زير نتايج كه دادم رقرا آموزان دانش

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

 گفته هم كمی تعداد ، نيستند بلد را جماعت نماز خواندن شرايط آنان از تعدادي ، خوانند می نماز والدين

 .  خوانيم می نهايما خانه در را نمازمان:  اند

 ؛ رفتار فراوانی فرم از استفاده

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

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

  حل راه انتخاب

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

 . شادوجذاب هاي رنگ از استفاده با نمازخانه كردن جذاب -1
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 . جماعت نماز در آموزان دانش دركنار معلمين و معاون ، مدير شركت – 1

 . جماعت نماز  برگزاري  براي  زمان  بهترين اختصاص – 1

 . نماز درخصوص آموزان دانش با صميمی وگفتگوي رفتار داشتن - 2

 . والدين توسط منزل در نماز ي اقامه – 1

 .  برتر آموزان دانش به ارزنده جوايز اهداء و نماز درخصوص مختلف مسابقات اجراي – 1

 . ها آن اولياي و آموزان دانش براي نماز واهميت ضرورت بيان – 1

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

 . اردوها اين از استفاده با نماز غيرمستقيم آموزش و سياحتی و زيارتی اردوهاي برگزاري – 9

 .  چرخشی طور به...   و شدن مكبر ، گفتن اذان براي آموزان دانش از استفاده – 14

 . آموزان دانش به عملی الگوي دادن – 11

 .نماز درخصوص ومناسب مفيد هاي كتاب به انهخ ازكتاب بخشی دادن قرار – 11

 . مدرسه ي نمازخانه تزئين در آموزان دانش هاي سليقه و نظرات از استفاده – 11

 . نماز دراجراي آموزان دانش همكاري افزايش جهت موقع به و مؤثر ، مناسب تشويق از استفاده – 12

 .ها بچه هب نماز آموزش جهت ها كالس از كوتاهی زمان اختصاص – 11

 .نماز در آموزان دانش شركت براي اجبار و زور جاي به محبت روش از استفاده – 11

 . آموزان دانش اولياي از دعوت و مدرسه در نماز جشن كردن برگزار – 11
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 . آنان هاي خانواده مخصوصاٌ آموزان دانش بين در نماز درخصوص وسيع سازي فرهنگ  – 18

 .  نماز برگزاري هتج محل روحانی از دعوت – 19

 .  محله جماعت نماز در شركت براي مسجد به آموزان دانش بردن – 14

 .نماز دو بين مذهبی هاي مناسبت و اعياد در...  و وشكالت شيرينی با آموزان دانش از پذيرايی – 11

 ها حل راه یا حل راه انتخاب

 مورد واطرافيان محيط از آنان شديد پذيري رتأثي و ذاتی خصوصيات به باتوجه   1 و 2 ، 1 ، 1 هاي حل راه

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

 گذاري تأثير و دارند غيرمستقيم آموزش ي جنبه  12 و 11 ، 14 ، 8 ، 1 ، 1 هاي حل راه اينكه به توجه با

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

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

 اما كردند، مخالفت من با ها سالخورده كرد، مبعوث مردم انذار و بشارت براي مرا خداوند وقتی است، خير

 نشان( ص) اكرم رسول فرمايش اين»،(1 جلد البيضاء، حجهم از نقل به) «بستند پيمان من با اندانش آموز

 ي مرحله به و شده تأييد(.  144،ص1111 ابطحی،.)«است اندانش آموز پذيري الگو و پذيري تربيت دهنده

 .آورم می در اجرا

 دوست ونوجوانی يدانش آموز سنين در آموزان دانش كه اين به توجه با   11 و 11 ، 11 ، 11 هاي حل راه

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

 . آورم درمی اجرا ي مرحله وبه تأييد ومورد بوده
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 هم افتاده دور و كوچك روستاهاي در حتی دشمنان عظيم و جانبه همه  فرهنگی تهاجم  ،  18 حل راه

 را وآنان داشته نگه دور ها بچه از را اسالم و نماز غنی فرهنگ ، يدانش آموز راندو ازهمان و كرده رخنه

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

 اجرا ي مرحله به و شده تأييد حل راه اين دليل همين به. كنند می فراهم را اسالم دشمنان پيروزي ولوازم

 . آورم می در

 مدير و شود می اعالم اداره سوي از اي بخشنامه طی جماعت نماز برگزاري زمان كه اين دليل به ، 1 حل راه

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

  11 و 18 ، 11 ، 11 ، 11 ، 12 ، 11 ، 11 ، 11 ، 14 ، 8 ، 1 ، 1 ، 1 ، 2 ، 1 ، 1   هاي حل راه درمجموع

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

           ها حل راه یا حل راه اعتباربخشی

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

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

 . كردند تأييد

 نظرخواهی و بخشی اعتبار جهت را شده انتخاب ي ها حل راه انمعلمشوراي  ي جلسه در همچنين

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

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

 .  داشت خوبی بسيار ي نتيجه كه

 شد می برگزار جماعت نماز و كردم می تدريس كه مدارسی در كه من ي ساله 12 تجربيات طبق همچنين

 .گيرند می قرار اعتبار مورد ها حل راه اين اين بنابر ؛ اند تهداش خوبی ي نتيجه ها حل راه اين
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  ها حل راه یا حل راه اجرای

 رفته وازبين شده فرسوده كه را نمازخانه سقف گچ از هايی قسمت ابتدا  11 و 1   هاي حل راه اجراي براي

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

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

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

 . كردند نصب نمازخانه تابلوي ودر كشيدند نماز باموضوع یهاي نقاشی  خواستم آموزان دانش از نمازخانه بهتر

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

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

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

 و كمك با اي مسابقه بودند بلد را نماز از بيشتري هاي قسمت كه آموزانی دانش بين  1 حل راه اجراي براي

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

 .شد مواجه ها بچه استقبال با موضوع اين كه شود نمازبرگزار

 با جماعت نماز ي ها كننده ازشركت عصر و ظهر نماز دربين امامان تولد از دومورد در  11 حل راه اجراي در

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

 پذيرايی اين ميزبان توانند می داوطلب طور به تمايل درصورت نيز ها چهب البته كه باشيم، داشته پذيرايی

 . شوند

 اجراي حين در نظم رعايت و درنماز فعال شركت در آموزان دانش تشويق براي  12 حل راه اجراي جهت

 دانش. ايم كرده طراحی را هايی كارت همكارم كمك با ، ها بچه توسط نماز بهتر يادگيري وهمچنين نماز

 وهمچنين. شود می تشويق كارت دريافت با كند می شركت درنماز درهفته بيشتري روزهاي كه موزيآ

 .               شوند می تشويق  منظم آموزان دانش
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   اختصاص نماز آموزش به را اول ساعت اول ي دقيقه ده روزانه  همكارم تنها و من  11 حل راه دراجراي

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

 دقيقه چند روزانه و گرفتيم درپيش آموزان دانش با وصميمی دوستانه رفتار 2 و 1 هاي حل راه دراجراي

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

 نماز از بعد دقيقه 11 مدت به روز يك هفته در خواستم نماز پيش از 1 و 1 هاي حل راه اجراي جهت

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

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

 .دادند

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

 اسامی و كردم بندي گروه را ها آن آموزان دانش خود و نماز پيش كمك و همكاري با 14 حل راه اجراي در

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

 . شد رو روبه ها بچه استقبال

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

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

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

 معناي مثل به بچه ها ياد دادم را كلمات معناي جلسه هر در ابتدا چندجلسه براي آموزش معناي نماز  طی

بعد   .كرديم كامل خودشان كمك با بندي جمله غالب در را ها آيه معناي سپس حمد ي سوره كلمات

 .اي زير را به صورت بنر داخل كالس گذاشتيمنوشته ه

 آفتاب طلوع تا صبح سپيده از(: ركعت دو)صبح نماز
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 آفتاب غروب تا روز نيم از(:چهارركعت)نمازظهر

 آفتاب غروب تا ظهر نماز از پس(:چهارركعت)نمازعصر

 شب نيمه تا ازمغرب(:ركعت سه)مغرب نماز

  شب نيمه تا مغرب از پس(:چهارركعت)نمازعشا

 «وضو»

  مسح و  سر  مسح  و   دست  دو  و  صورت  شستن  از  است  عبارت  و  است نماز  واجبات  از  يكی  وضو

 دوپا  روي

 «نماز ترتيب»

 .كنيم شروع نيت با را نماز و بايستيم قبله به رو بايد

 (آوريم بجا عالم دخداون فرمان انجام براي يعنی) اهلل الی قربۀ خوانم ظهرمی نماز ركعت چهار بگوييم مثال

 بگوييم اكبر اهلل وبعد

 .ميخوانيم را قرآن هاي سوره از ديگر يكی و حمد سوره

 «سوره و حمد»

 مهربان( و) بخشنده خداوند نام به:  الرحيم الرحمن اهلل بسـم

 است جهانيان پروردگار كه است خداوندي مخصوص سپاس: العالمين رب هلل الحمد

 است مهربان و بخشنده:  الرحيم الرحمن
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 است جرا روز مالك: الدين يوم مالك

 مطلبيم ياري تو از فقط و  كنيم می عبادت تو فقط:  نستعين اياک و نعبد اياک

 فرما هدايت راست راه به را ما:  المستقيم الصراط اهدنا

 دادي نعمت آنها به كه كسانی راه:عليهم انعمت الذين صراط

 گمراهان نه و كردي غضبشان كه آنان راه نه:  الضالين وال عليهم غيرالمغضوب

 مهربان( و) بخشنده خداوند نام به:  الرحيم الرحمن اهلل بسـم

 يكتاست اوخداي بگو: احد اهلل هو قل

 است نياز بی كه خداي: الصمد اهلل

 شده زاده ونه نزاييده:   يولد ولم يلد لم

 است نبوده همتايی او وبراي: احد كفوا له يكن ولم

 :بگوييم و. برسد زانوها سر به ها دست كف كه شويم خم اي اندازه به يعنی برويم ركوع به دباي سپس

 

 «ذكرركوع» 

 .(كنم می ستايش را او و من بزرگ پروردگار است منزه و پاک:  )بحمده و العظيم ربی سبحان

 :بگويم قيام حال در و( بايستيم)كنيم قيام سپس 

 (كنم می ستايش كه را سیك ميشنود خدا: )حمده لمن اهلل سمع
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 هفت كه) پا بزرگ انگشت سر دو و ، زانو سر دو ، دست كف دو ، پيشانی يعنی. برويم سجده به بار دو سپس

 :بگوييم و بگزاريم زمين به را( ميشود عضو

 «سجده ذكر» 

 .(مكن می ستايش را او و. من مرتبه بلند پروردگار است منزه و پاک: )بحمده و علی اال ربی سبحان

 .بگوييم اكبر اهلل نماز اعمال از يك هر شروع از قبل( است مستحب) 

 :بگوييم( است مستحب)شدن بلند هنگام در و برخيزيم

 (نشينم می و برميخيزم خداوند نيروي و كمك به) أقعد و أقوم  قوته و  اهلل بحول

 و دهيم قرار صورت مقابل را اه دست سوره و حمد خواندن از پس بايد كه كنيم شروع را نماز دوم ركعت و 

 :بخوانيم چنين را قنوت

 «قنوت ذكر»

 ما به كن عطا خدايا:  آتـنا ربنا 

 خوبی دنيا در:  حسنه الدنيا فی 

 خوبی هم آخرت در و:  حسنۀ االخرة فی و 

   كن حفظ دوزخ آتش عذاب از را ما و: النار عذاب قنا و 

 . بخوانيم تشهد  دوم، سجده از داشتن بر سر از پس و ريمآو بجا دوسجده  برويم ركوع به قنوت از بعد

 «ذكرثشهد» 
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 است خداوند مخصوص سپاس - الحمدهلل

 نيست يكتا خداي جز خدايی هيچ اينكه به دهم می شهادت - اهلل اال اله ال اشهدان

- نيست او براي شريكی است يگانه - له الشريك وحده

- اوست فرستاده و بنده( ص)محمد اينكه به دهم می شهادت - رسوله و عبده محمدا اشهدان و 

 (ص)محمد  خاندان و( ص)محمد بر فرست درود خدايا - محمد وآل محمد علی صل اللهم

 .دهيم سالم بايد تشهد، از پس باشيم كرده نيّت ركعتی دو نمازرا اگر

 تسبيحات مرتبه سه و يمبايست تشهد خواندن از پس باشيم كرده نيّت ركعتی چهار يا ركعتی سه نماز اگر و

 :بگويم زير ترتيب به را اربعه

 «اربعه تسبيحات» 

 خداوند است منزه و پاک - اهلل سبحان

 است خداوند مخصوص سپاس و - اهلل الحمد و

 نيست خداوند جز معبودي و - اهلل اال اله وال 

 است چيز هر و كس هر بزرگتراز خدا و - اكبر اهلل و 

 

 پس و بخوانيم ديگربايد ركعت يك است ركعتی چهار نماز اگر و آوريم می بجاي ار سجده دو و ركوع سپس

 .دهيم وسالم بخوانيم تشهد سجده، دو آوردن بجا از
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 «سالم ذكر» 

 .پروردگار بركات و خدا رحمت و پيامبر اي تو بر درود:   بركاتۀ و اهلل رحمۀ و النبی ايها عليك السالم

 خدا شايسته بندگان بر و ما بر درود:   الصالحين عباداهلل علی و علينا السالم

 شما بر خدا بركاات و خدا رحمت و شما بر درود:  بركاته و اهلل رحمۀ و عليكم السالم

 اكبر اهلل مرتبه سه و

 .برای آموزش سوره حمد نیز از روش تدریس زیر استفاده نمودم

  آموزش سوره – طرح درس مفهومی

  .آموزش قرآن كريم :اهداف کلی

  .آموزش سوره حمد  :اهداف جزئی

  :اهداف رفتاری

  ابتدايی: مقطع                                             :  پایه                    سوره حمد: موضوع

  كالس درس:  مكان                           دقيقه 14:  الزم زمان                    

  وهیفعال و گر: روس تدیس                                                               : تدریس تاریخ

     : فراگیران تعداد             چك ليست رفتاري: روش ارزشیابی 

 كتاب – نشانگر چوب – حمد سوره آموزشی نوحه –بار تكرار  1ضبط صوت و نوار : وسایل مورد نیاز 

  آموزشی
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  توانايی خواندن سوره حمد -1    :السیحیطه اطالعات ک -1

  حمد سوره كردن حفظ -1                                       

  آن توضيح حمد سوره مفهوم و معنا با آشنايی -1                                        

  توانايی درک و فهم معنا و مفهوم سوره حمد -1       :حیطه ذهنی -2

  عالقه به شركت در كارگروهی -1   :اطفی و هیجانحیطه ع -3

  قرآن خواندن زيبا به دادن نشان عالقه -1                                        

  قرآن تالوت شنيدن هنگام احترام و سكوت رعايت -1                                       

  م به نظر آنهااحترام گذاشتن به هم گروهی هاي خود و احترا -2

  تكی صورت به حمد سوره خواندن توانايی -1   :حیطه بدنی -4

  توانايی برقراري ارتباط با هم گروهی هاي خود و گفتگو با آنها -1

  تحقيق و يافتن اسامی ديگر سوره حمد: راهبرد شناختی 

 لیست پیش دانسته ها : گام سوم

  ط با خدا نماز خواندن استدانستن اينكه يكی از راههاي صحبت و ارتبا -1

  يكی از سوره هايی كه در نماز خوانده می شود سوره حمد می باشد -1
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  (در رابطه با چيزهايی كه هنگام نماز شنيده اند . ) اگر به مسجد رفته باشند تجربه خود را بيان كنند  -1

  ديدن نماز جماعت از شبكه هاي تلويزيونی -2

  (بر قراری ارتباط ، حضور و غیاب ، گروه بندی )رفتار ورودی : گام چهارم 

پس از ورود معلم با پاي راست به كالس دنش آموزان ايستاده و پيام قرآنی هفته را كه در گوشه سمت 

يا بنی اتم الصواه است را می خوانند سپس معلم با گفتن بسم اهلل » راست و باالي تخته نصب شده و 

آن در باالي تخته از قبل تميز شده با دانش آموزان دوستانه و صميمی الرحمن الرحيم و همزمان نوشتن 

  :سالم و احوال پرسی می كند 

  سالم عليكم: دختراي گلم  :معلم 

  سالم :دانش آموزان 

  حالتون خوبه؟ بله :معلم 

  خدا رو شكر كه همگی خوب و سرحال هستيد :معلم 

بوديم كه هميشه وضو داشته باشيم به خصوص در هنگام  سپس معلم ياد اوري می كند كه ما قرار گذاشته

: تالوت قرآن و رنگ قرآن و با خواندن اسامی كوچك دانش آموزان حضور غياب می كند ؟ فاطمه جون

  .....حاضر:  خانم نرگس   حاضر: خانم مينا    حاضر

 روي بزند رنگ بود قرار  بعد از حضور و غياب از دانش آموزان می خواهد كه تصوير مسجد را كه جلسه پيش

 ديوار به و انتخاب شده زده رنگ خوب خيلی كه ها بچه انتخاب به آنها از تا چند و ببيند تا دهند قرار ميز

  . زند می كالس
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بعد معلم از دانش آموزان سواالتی را براي ياد آوري درس قبل و نماز خواندن می پرسد و همچنين از در 

از چند نفر هم می خواهد تا از روي . ی كه در جلسه قبل بيان شده می پرسد مسجد نماز خواندن و مطالب

به صورت بخش بخش بخوانند و در صورتی كه دانش آموزان مشكل  11در صفحه  12كتاب سوره شماره 

  (ترميمی آموزش) كنيم می اشكال رفع –داشتند 

موزان می خواهد تا اشكاالت از توي سپس گروه بندي می كند به اين صورت كه از هر دانش آ :گروه بندی

كيسه مات بردارد و سپس از آنها می خواهد كه كسانی كه رنگ پوست شكالتشان مثل هم است كنام هم 

البته معلم اين را در نظر دارد كه دو نفري كه در كنار هم هستند . نفره تشكيل دهند 1بنشيند و گروههاي 

بعد به انتخاب دانش آموزان براي گروه ها اسم . ضعيف باشد در يك سطح علمی نباشند و يكی قوي و يكی 

و جدولی را هم در كنار تخته . انتخاب می كند و صندلی آنها را طوري می چيند كه روبروي هم قرار گيرند 

  .براي ثبت امتياز آنها می كشيم 

 گام اول كنترل پیش دانسته ها : ایجاد انگیزه 

  فتيم از چه راهی از خدا تشكر كنيم بر خاطر نعمتهايی كه به ما داده؟بچه ها كی يادشه كه جلسه قبل گ

  .بچه ها اشاره به نماز خواندن و قرآن خواندن می كنند 

همش خواد پيش او بشينه و با او حرف بزنه دختراي گلم . بچه ها ديديد وقتی آدم كسی رو دوست داره 

خداي مهربون ما . هربون رو خيلی دوست داريم خداي مهربون هم رو خيلی دوست داره و ما هم خدا م

گفتيم چه جوري می تونيم خدا حرف بزنيم ؟ پاسخ می دن نماز بخونيم . دوست داره ، با هاش حرف بزنيم 

  . بخونيم  دعا – بخونيم قرآن –

  آفرين دختراي عزيزم حاال كی می دونه ما توي نماز چه سوره هايی می خونيم ؟
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  من نازنيناي آفرين     ه حمد و توحيدسور: پاسخ می دهند 

امروز می خوايم سوره حمد رو با هم يادبگيريم گلهاي من . بچه ها سوره توحيد رو قبالً خوب ياد گرفتيم 

 يكيشو پيش جلسه كه داره اسم 14 از تر بيش –سوره توحيد هم مثل سوره حمد اسم هاي ديگري داره 

  يد چرا به سوره حمد ميگن شفا ، پرسيديد؟تيم از بابا و مامانا بپرسگف.  گفتيم

  (دقيقه زمان می دهيم كه با هم تو گروه گفتگو كنند 1)خواب حاال كی ميتونه بگه ؟

  كی می دونه شفا يعنی چه؟.بچه ها ي گلم يكی از اسم هاي سوره حمد ، شفا است

  شدن بهتر – شدن خوب –شفا يعنی درمان شدن = دانش آموزان 

دلم يكی از خواص اين سوره اينه كه ما هر وقت پيش بيماري بريم و اين سوره رو بخونيم ان  آفرين عزيزاي

  .شاء اهلل حالش بهتر می شه

و هم هر وقت از  بزنيم حرف خدا با درست و زيبا خيلی –بچه ها پس خيلی دقت كنيم تا خوب ياد بگيريم 

  .ماران حالشون بهتر بشه اگر خدا بخواد كنار بيمارستان هم رد می شيم اين سوره رو بخونيم تا بي

  (ارائه محرک ذهنی)گام دوم

همين طور كه لوحه سوره حمد رو وسط تخته نصب می كنيم در رابطه با معنا و مفهوم سوره حمد با آنها 

صحبت می كنيم و می گيم كه بچه سوره حمد به معنی ستايش كردن و ضمناً می گيم كه بچه ها اولين 

هم در اين سوره آمده و ما در اين سوره هم خدا رو حمد و سپاس می گيم و هم از او كمك می دعاي قرآنی 

  :خوايم تا ما رو به راه درست راهنمايی كنه 
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  (بیان انتظارات) گام سوم 

همين طور كه ضبط و نوار سه بار تكرار را اماده روشن كردن می كنيم از آنها می خواهيم كه طبق دستورات 

ام پخش قرائت سوره حمد ابتدا خوب گوش بدهند ، بار سوم با نوار زمزمه كنند و بار سوم همراه نوار هنگ

نوار با صداي بلند طوري كه صداي نوار را بشنوند بخوانند و از گروه گروهها می خواهيم كه بچه ها را در اين 

  .زمينه هدايت كند 

  (تجارب یادگیری) گام چهارم 

معلم در سمت راست لوحه ايستاده و رو به دانش آموزان است با چوب نشانگر به  دانش آموزان در حاليكه

طور صحيح به حركات مكانی مطابق نوار اشاره می كند و دانش آموزان طبق دستور گوش دادن ، زمزمه 

را می خوانند و هر گروه به كمك سرگروه نيز اين آيه را تمرين كرده و می  1كردن و با صداي بلند آيه 

  . شود می تكرار ها آيه مقامی براي كار اين و  وانندخ

  (بازخورد گیری( )ارائه گزارش ) گام پنجم

 می بلند هم با گروه هر سرگروه توسط ها گروه تمرين هدايت و ها گروه تمرين و نوار در سوره اتمام از بعد 

كار براي همه گروه ها انجام می نوار می خوانند و اين  توسط آيه هر مجدد پخش از بعد را آيه هر و شوند

  .شود و امتياز آنها در جدول ثبت می گردد 

  (ارزش یابی تکوینی ) گام ششم

و در رابطه با ( همه گروه ها ) بعد از انجام مراحل باال هر گروه با هم همه سوره را از اول تا آخر می خوانند 

مثالً اين كه اين سوره به چه معنی است ؟ و چه معنا و مفهوم آن نيز گفته شده از آنها سواالتی می شود 

  چيزهايی در اين سوره به ما گفته شده است ؟
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  (تکمیل چک لیست رفتاری) گام هفتم 

  :كنيم می پر را رفتاري ليست چك گروه هر براي  با اجراي گام ششم و خواندن گروه ها
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  رفع نقص و دوره مرور اهداف: گام هشتم   

  ستاره  ماه  خورشيد  نام گروه ها

  :حيطه اطالعات كالمی 

  توانايی خواندن سوره حمد -1

  حفظ كردن سوره حمد -1

  آشنايی با معنا و مفهوم سوه حمد و توضيح آن -1

         

           توانايی درک و فهم معناي سوره حمد -1: حيطه ذهنی

  :حيطه عاطفی و و هيجانی

 عالقه به شركت در كارگروهی .1

 عالقه نشان دادن به زيبا خواندن قرآن .1

 كوت و احترام هنگان شنيدن قرآنرعايت س .1

 اخترام گذاشت به هم گروهی ها و احترام به نظر آنها .2

         

  توانايی خواندن سوره حمد به صورت تكی -1: حيطه بدنی 

  توانايی ارتباط با هم گروهی هاي خود و گفتگو با آنها -1

  توانايی نتيجه گيري كردن -1

         

           حقيق و يافتن اسامی ديگر سوره حمدت: حيطه راهبرد شناختی 
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اگر در ارزش يابی تكوينی قسمتی از سوره براي بچه ها در خواندن مشكل بود ، دوباره نوار سه بار تكرار را 

  .ی كنيم می گذاريم و يا با خواندن صحيح دانش آموزان قوي تر و تكرار آن مشكل را رفع م

  ارزش يابی پايانی و كنترل فرآيند يادگيري: گام نهم

در اين گام از تك تك دانش آموزان خواسته می شود تا همه سوره را از اول تا آخر بخوانند و براي آنها در 

جدول امتياز ثبت می كنيم و دقت داشته باشيم كه همه گروه ها در يك اندازه مشاركت و فعاليت داشته 

  .تا در نهايت امتياز آنها مساوي باشد باشند 

  تثبيت يادگيري و تكليف خالقانه: گام دهم 

تا اسم هاي ديگر سوره حمد رو به همراه معنی به كمك بزرگترها پيدا  2از دانش آموزان خواسته می شود تا 

ز مدير مدرسه جايزه كنند و كسانی كه تكليف را انجام دادن با گرفتن كارت امتياز به دفتر مراجعه كرده و ا

  .دريافت می كنند 

 مطلوب وضعیت توصیف

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

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

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

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

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

 . كردند می
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 دو شواهدگرد آوری 

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

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

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

 . كنند می رعايت را مربوطه مقررات و   دارند

به نماز  آنان درصد 84 از بيش كه بود امر اين ي دهنده نشان پرسيدم نماز درخصوص ها بچه از كه سؤاالتی

 14 وحدود بودند راضی مدرسه در نمازجماعت برگزاري مكان از وهمچنين جماعت عالقه مند شده بودند 

 .          خوانند می نماز خانه در والدينشان كه گفتند آنان درصد

 نتیجه گیری    

 :با انجام اين اقدام پژوهی نتيجه گرفتم كه 

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

كالمی و متنوع استفاده شود و مورد نقد و بررسی توسط خود دانش آموزان انجام شود و همچنين اگر هاي 

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

از جماعت به اصولی بايد توجه در تربيت دينی مثل آموزش نماز و ترغيب دانش اموزان به نماز و نم        -1

شود از قبيل اصل تكريم شخصيت، مهربانی، محبت، تدريجی بودن تربيت، اصل آسان گيري به جاي سخت 

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

 اصل الگويی و تشويق و تاييد
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رورشی و مديريت مدرسه به تنهايی در تربيت دينی دانش آموزان كافی نيست بلكه پ عاونانتالش م        -1

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

ش آموزان كاران كه تربيت دينی دانمتوانند بردارند و به موفقيت بيشتري دست يابند و اين تفكر بعضی از ه

 .فقط وظيفه ي مربيان پرورشی است تفكر اشتباهی است

بسياري از مشكالت آموزشی و پرورشی دانش آموزان را از طريق اقدام پژوهی ميتوان بررسی و رفع         -2

 .كرد

ضروري به نظر ميرسد همسويی تربيت، در خانه ومدرسه می باشد، تا   آنچه در اين باب بسيار        -1

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

 .انحراف و تزلزل فتح نمايند

 همکاران برای پیشنهادهایی

 نماز ٔ  اقامه به آموزان دانش ترغيب راههاي

 نوجوان آموزان دانش به دادن شخصيت و تكريم -1

 آموزان دانش و كودكان از استقبال -1

 مجاورت اصل -1

 ترغيب و تشويق -2

 كار تقسيم و مسئوليت -1

 اعتقادي اصول -1
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 نماز بزرگداشت و تكريم -1

 .كنيم خودداري زور و تحميل از -8

 انسانی اصول و اخالق به تخلق -9

 ها نمازخانه و مساجد سازمان در تغيير -14

 

 

 منابع

 مربيان و اولياء انجمن ازمانس تهران احمدي، اصغر علی دكتر تربيت، اصول -1

 خانواده آموزشی جامع طرح استادان تأليف تحصيلی، راهنمايی دوره در فرزندان و خانواده -1

 توزيع و چاپ اداره تأليفات و تحقيقات گروه فرد، خداياري محمد دكتر ،كودكان و جوانان مسائل -1

 تأليفات و تحقيقات وزشآم مديريت نويسندگان، از جمعی قبم به نماز، و خانواده -2

 سنگري محمدرضا دكتر ويراستار خانواده، سيماي در نماز -1

 افروز دكتر ، نوجوان و كودكان در نماز مذهبی احساس پرورش روشهاي -1
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