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 :تشكر و قدرداني

 

 

   

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    پژوهشپژوهشپژوهشكه از همه كسانی كه طی اين كه از همه كسانی كه طی اين كه از همه كسانی كه طی اين    دانيمدانيمدانيم

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

   داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.   پژوهشپژوهشپژوهشروند هدايت روند هدايت روند هدايت 

 

 



 رای مشاهده است .فایل بین ا

نید .یش به سایت مراجعه کخرید فایل ورد قابل ویرابرای   
 

4 
 

  

 

 فهرست مطالب

 5 .............................................................................................................................................................................. : دهيچك

 6 .................................................................................................................................................................................. مقدمه

 7 ......................................................................................................................................................................... مسأله بيان

 8 ..................................................................................................................................................تحقيق وضرورت اهميت

 8 ................................................................................................................................................... موجود وضعيت توصيف

 10................................................................................................................................................... (1) شواهد آوري گرد

 12........................................................................................................................................................ اطالعات يآور گرد

 17............................................................................................................................................................... حل راه انتخاب



 رای مشاهده است .فایل بین ا

نید .یش به سایت مراجعه کخرید فایل ورد قابل ویرابرای   
 

5 
 

 18......................................................................................................................... باال يها راه بجز يیاجرا يها راهكار

 30............................................................................................................................................... مطلوب تيوضع فيتوص

 30..................................................................................................................................................... دو شواهد آوري گرد

 31.................................................................................................................................................................... يريگ جهينت

 32........................................................................................................................................ همكاران يبرا يیشنهادهايپ

 

 

 

 

 

 

 :  چكیده

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

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

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

من تعداد كمی از  كالس متاسفانه در همانگونه كه می دانيم وضو مقدمه اي براي شروع نماز است ..  است

 بنده براي مسئله ايندر نماز شركت می نمودند و اين را می دانستند و  وضو گرفتن صحيح دانش آموزان 

 اشتغال تمام مدرسه اول هفته همان در كه بود شده طوري و داد می آزار را هبند بسيار و بود آور تعجب

شكل صحيح وضو گرفتن را  بنده آموزان دانش چرا كه بو داده اختصاص خود به موضوع اين را بنده فكري

 وضو به را آموزانم دانش توانم می بنده چگونه ؟ دهد رخ موضوع اين كه است ممكن داليلی چه ونمی دانند 

 اولياء انجمن اعضاي ، مدير با را مسئله اين. نمايم ترغيب و تشويق نماز در شركت و گرفتن صحيح براي نماز
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 شوراي و مدرسه اوليا انجمن اعضاي ، مدير با كه ايی جلسه چند از پس و گذاشتم ميان در مدرسه انمعلم و

 :  گذاشتيم مشورت به را زير مسائل داشتم انمعلم

 ؟را نمی دانند وضو گرفتن صحيح براي نماز ، كنند نمی شركت نماز در كه وزانیآم دانش آيا -1

 هستند؟ بلد را وضو آيا -2

 ندهند؟ اهميت فرزندانشان وضو گرفتن صحيح براي نماز به و نخوانند نماز آنها والدين است ممكن آيا -3

 نباشند؟ بلد را وضو مثل نماز مقدمات است ممكن آيا -4

 ؟ بلدند را جماعت نماز خواندن شرايط آيا -5

 

 مقدمه

 و كمبی او رشد و تكامل 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 ترينكامل و بهترين جهت همين به. آشناست كاست

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

 اند شده مبعوث آدمی راهنمايی براي كه آنان. است( ع) راهنما امامان و خدا بزرگ پيامبران بشريت، معلمان

 به را خود همراهان بنمايانند راه آن از پيش. اند گشوده او روي به را بختی نيك و سعادت هايسرچشمه

 .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

دانش  مخاطبان، كه شود می تردقيق و ترحساس زمانی كار.كنند كسب تر جدي و بهتر بيشتر، توانايی
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 است چنين اين. ماند خواهد باقی شان انديشه و جان صفحه بر ابد تا كوچكی نقش هر كه باشند انیآموز

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

 تربيتی در مهم مسائل از يكی.كندمی 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

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

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

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

 خداست ياد با انسان قلبی ارتباط نماز كنيم، اشاره و مقدمات آن مثل وضو نماز فرد به منحصر نقش به بايد

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

 نماز اهل كه یكودكان. نيازمندند بيشتر معنوي پناه ينا به كودكان. دارند دسترسی ارزشی با معنوي و روحی

 منظم، و پيوسته ارتباط اين به اتكاء با باشند داشته هايی لغزش كه صورتی در هستندو وضوي صحيح 

و  نماز اساسی نقش از نبايد رو اين از سازند، پا را خود و برگردند خود هاي لغزش از توانند می تر راحت

 .كرد غفلت اندانش آموز تربيت درل وضو آموزش مقدمات آن مث

 مسأله بیان

 وضوبگيريم؛ كرده، پاكيزه را خود ابتدا بايد نماز، گزاردن و مهربان خداوند پيشگاه در وبندگی عبادت براي

 نماز آماده شاداب، اي چهره با و بشوييم را خود صورت و دست – شود می گفته كه دستوري به - يعنی

 از كند، پاك آلودگيها از را خود بايد ايستد، می بزرگ خداي عبادت به كه آن": فرمود( ع) رضا امام. شويم

 وضو،. "سازد آماده و پاك توانا، خداي با گفتن سخن براي را خود وضو، با و باشد دور حالی بی و سستی

 يه سومپاتصميم بر اين گرفتم كه دانش آموزان   اينجانب . است آدمی روان وصفاي بدن پاكيزگی سبب

 زيرا. نبود صحيح  تصور اين اما به آموزش و فراگيري شكل صحيح وضو ترغيب نمايم.را   آموزشگاه  ابتدايی
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 جلب خود به را محقق توجه كه بود اي مسأله مهمترين واين وضو را بلد بودند. آموزاندانش از كمی تعدادي

به فراگيري وضوي  آموزان دانش عالقه زايشاف هاي راه:كه نمايد تحقيق اين به اقدام كه شد وباعث كرده

 صحيح.

 :تحقیق وضرورت اهمیت

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

 جلوي رضايت احساس وهمين كندمی رضايت احساس خود كار از شودمی تشويق كه فردي.دهدمی

 نيست نيازي كه هستند مومن خود هايهدف به آنقدر افراد از بعضی البته.  گيردمی را وا ميلیبی و خستگی

  براي كودكان بخصوص نيستند طور اين افراد 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

 .دهدمی نيرو او وبه كندمی بزرگ را انسان تشويق كه نمايدگوشزدمی انفال سوره56 آيه در كريم قرآن

 به افراد برانگيختن در تشويق تأثيرو روانی،روحی،فردي،اجتماعی بهداشت در وضو تأثير و اهميت به توجه با

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

 آموزشی ريزانبرنامه استفاده مورد تحقيق اين ونتايج شود انجام فراگيري وضو به كودكان ترغيب

 .گيرد قرار رسهمد كاران اندردست وساير ومربيان وپرورشی،اوليا

 توصیف وضعیت موجود

.بنده در رشته سال است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم .........مدت  ........ معلم ..... جانب اين

در سر و كار دارم.  اندانش آموز با ..........آموزشگاه  ابتدايیمقطع  پايه سومهستم و در  ..........داراي  .............

 از برخی ، كنند نمی  شركت مدرسه جماعت نماز در زيادي انگيزه با آموزان دانش اينه فوق بعضی آموزشگا
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 ، شوند می مشغول بازي به مدرسه ازحياط اي گوشه در يا مانند می كالس در نماز برگزاري زمان در ها آن

 ها آن بيشتر ، دشون می حاضر درنماز وضو بدون ديگر برخیچرا كه وضو گرفتن صحيح را بلد نبودند 

 می كناري به را يكديگر مهر ها آن از اي عده ، كنند می صحبت يكديگر با جماعت نماز برگزاري درحين

 دعوا يا شوخی باهم موارد دربعضی حتی ، خندند می بلند صداي وبا كرده شوخی يكديگر با برخی ، اندازند

 اختصاص مربوطه مقررات و نماز آموزش جهت را دقايقی نماز ازشروع قبل كه اين به توجه با كردند می نيز

 بی نماز به نسبت دانش آموزان بيشتر بازهم كردم می صحبت نماز فضايل خصوص در وهمچنين دادم می

 طور به گرفتم تصميم رو اين از ؛ زدند می برهم را نماز ونظم كرده شركت درنماز ميلی بی با و بوده توجه

 . بپردازم مشكل اين رفع به علمی

 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 طاقت كم و حريص انسان. «  برندارد سجده از را سرش

 به مرتباً را نمازها كه آنها ازگزاران،نم مگر شودمی ديگران مانع رسد، او به خوبی كه هنگامی و كند تابیبی

 .آورند می جاي

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

 جماعت نماز در الهی ي انگيزه و ورغبت ميل با ، شود بيشتر نماز فراگيري وضو و شركت در  به آموزان

 آموزان دانش شود می باعث حتی كنند رعايت نماز اجراي حين در را نماز وآداب نظم و كنند شركت مدرسه

 مسأله اين به اگر ولی. باشند داشته نيز خود اطرافيان روي مثبتی تأثير و بارآيند خوان نماز افرادي درآينده

 افزايش مدرسه اعتجم نماز خصوص به نماز به نسبت را  ها بچه ي وانگيزه عالقه و نپردازم علمی طور به

 جماعت نماز در نظمی بی و نشود ايجاد نماز به نسبت آموزان دانش در اي وانگيزه عالقه است ممكن ندهم

 نسبت نيز درآينده دارد امكان همچنين.  شود كاسته درنماز كنندگان شركت تعداد از و شده بيشتر مدرسه

 . گذاشت خواهد آنان اجتماعی و فردي درزندگی یآثارمخرب كه شمارند سبك را وآن بوده اهميت كم نماز به
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 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 دستور كريم قرآن.    كنيد ركوع

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

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

 نماز در حاضران عدد اگر هك 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 گهربار احاديث اساس بر. بنويسند را آن ركعت يك ثواب نتوانند

 و دارد زيادي بسيار پاداش و اجر االحرام تكبيرة ابتداي از جماعت نماز درك و جماعت نماز در شركت براي

( 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 »: مودندفر( 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 وردبيا 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 آوري 

به دليل بلد نبودن وضو در نماز  كنندگان شركت بعضی شد توصيف مسأله بيان در كه اطالعاتی به توجه با

 از هفته 3 حداقل باگذشت عمل اين شركت نمی كردند و يا نظم را در نماز جماعت به  هم می زدند

 اطالعاتی ، بنابراين. شد كاسته آموزان دانش ي وانگيزه عالقه از روز به روز و شده تكرار روز هر نماز برگزاري
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وضو را ياد  دارند دوست آنها همۀدر بررسی از آن مشخص شد كه : كه آوردم بدست نامه پرسش طريق از را

 نماز جماعت شركت نمايند. و در بخوانند نماز بگيرند و 

 : قبيل از سؤاالتی به درپاسخ  

 "؟ خوانند می نمازوضو ميگيرند و  خانه در آيا " 

 اوقات گاهی كه اند گفته درصد 18/18 و اند داده منفی جواب درصد 18/68   مثبت جواب درصد 13/

 .خوانند نمازمی

 « خوانند؟ می نماز شما خانۀ در كسانی چه »

 ي درخانه كس هيچ ، اند داشته بيان درصد 09/59 و خوانند می نماز آنها، والدين اند، گفته درصد 72/22

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

 .  باشند خود انفرزند براي خوبی الگوهاي توانند 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 ايه ماه در مسجدهايی كه در  جماعت نماز در اوقات

وضو گرفتن صحيح براي  در و خوانند می نماز اوقات گاهی فرزندانشان كه گفتند هم آنها از اي عده.كنند می

 می نصيحت را آنها هرچه و خوانند نمی را خود نمازهاي درستی به و دارند زيادي انگاري سهل خود نماز

 . دهند نمی گوش كنند
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 اطالعات آوري گرد

 آن حل در و كند تاييد را مسئله وجود 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 موزانآ دانش هاي خانواده از بعضی با كه اي مصاحبه طی ، مصاحبه -1

 پاسخ نيز آنها و((  ؟ چيستفراگيري وضو توسط دانش آموزان  عدم داليل مهمترين)) كه پرسيدم را سوال

 :دادند را زير هاي

 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 تنانگيخ بر و خاص

  نماز در آنان شركت عدم و مدرسه كادر و معلمان طرف از مدرسه، نماز به ندادن اهميت

 استقبال عدم براي ها خانواده و همكاران سمت از كه داليلی كردن ليست و ها مصاحبه اين انجام از بعد

در امر  آموزان دانش بيشتر فراگيري براي راهكارهايی آنها از بود شده عنوان فراگيري وضو به زانآمو دانش

 : دادند پيشنهاد بنده به را زير راهكارهاي هم آنها كه خواستم جماعت نماز دروضو و شركت 

 . وضو گرفتن صحيح براي نماز به فرزندانشان تشويق و نماز به ها خانواده اهميت

 كنار دانش آموزان و گرفتن وضو پيش آنها معلمان شركت و مدرسه در وضو به اهميت

 . جماعت نماز هاي برنامه كردن متنوع

 وضو استفاده از محتواي آموزشی

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

 .سازنده و كافی
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 .  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

 راهكار هاي دیگر

 خود و اعتقادي و فرهنگی آفرينی نشاط -3 آموزان دانش به دادن وشخصيت تكريم -2 نماز اثرات تبيين -1

 عالی و جذاب نمازخانه داشتن -5 آموز دانش و معلم بين دينی قوي رابطه ايجاد -4 آموزان دانش در باوري

 اجراي -7 آموزان دانش اوليا به نماز ضرورت و اهميت نمودن گو باز -6 دلپذير هاي رنگ از استفاده و

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

 نماز خصوص در نمايشگاه برگزاري -10 جماعت نماز در آموزان دانش كنار در ،مدير،معاون، معلمين شركت

 تشويق و گزار نماز آموزان دانش معرفی -12 ساده اخالقی و دينی كتب توزيع -11 آموزان دانش آثار از

 آموزان دانش از استفاده -14 آموزان دانش به نماز هنگام به هديه دادن -13          ديگران حضور در آنان

 مستمر ارتباط -16 نماز خصوص در آموزشگاه در آموزنده هاي فيلم پخش -15....  و اذان براي صدا خوش

 و جوان روحانيون از استفاده -18 نماز خصوص در وبليغ شيوا احاديث بيان -17 جمعه نماز و مساجد با

 توسط منزل در نماز اقامه  -20 ها نماز دربين مفيد و كوتاه سخنرانی داشتن -19 گذار تاثير و شاداب

 داشتن -23 اوليا براي نماز همايش برگزاري -22 آموزان دانش براي نماز همايش برگزاري -21 والدين

 با نماز خصوص در آموزي دانش ميزگرد داشتن -24 نماز خصوص در آموزان دانش با صميمی كفتگوي

 خصوص در اجرايی مصوبات وداشتن اوليا انجمن و مدرسه شوراي نمودن فعال -25 مدرسه كادر رهبري

 هاي موفقيت ذكر و دينی برتر هاي چهر معرفی -27 آموزان دانش به مناسب عملی الگوي ارائه -26 نماز

 شرعی اوقات از بعد آموزشگاه نزما بهترين انتخاب -29 حتی سيا و زيارتی هاي اردو برگزاري -28 آنان
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 در ادبيات و شعر و تمثيل از استفاده -31 نماز خصوص در هاي قصه و نها داستا بيان -30 نماز براي

     مدارس كليه به اي منطقه صورت به مومن و خوان نماز آموزان دانش معرفی -32 نماز خصوص در سخنرانی

 آموزان دانش به آموزشی هاي دي سی ارائه -34 محلی جرايد در خوان نماز آموزان دانش عكس چاپ -33

               كالس در انمعلم همه توسط نماز آثار بيان به كالس آغاز در كوتاهی زمان اختصاص -35 نماز خصوص در

 در شركت براي دوستانه ايجادرفتار -37 نماز مباحث به آغازين مراسم در هفته در روز دو اختصاص  -36

 كادر عملی كردار و رفتار -39 مدارس در مجهز بهداشتی هاي سرويس ايجاد -38 اجبار و زور نبود و نماز

 نماز خصوص در سودمند هاي كتاب با غنی كتابخانه داشتن -40      مدرسه

 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 -2 جماعت نماز فضيلت و اهميت از آموزان دانش نبودن آگاه -1

 به ديگر هم براي دوستان نبون پايبنده -4 آن اهميت و نماز به انمعلم مكرر تشويق عدم -3 بهداشتی هاي

 مناسب ظاهر نداشتن -6 خانه نماز در مناسب مهري جا و جاكفشی و سجاده نداشتن -5 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
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 اين به پاسخ در ، گرفته انجام فرهنگی نفر دو توسط( 11و10) تربيت مجلۀ در كه ديگري تحقيق.نماز به

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

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

 .  ندارد وضو گرفتن صحيح براي نماز براي جايی ما مدرسۀ

 .هستند كثيف ها موكت و نمازخانه

 اين شدن ملكه موجب يدانش آموز در عبادت انجام: گويد می خود مقالۀ در( 82) ايمانی محسن دكتر

 مغتنم را يدانش آموز رةدو بايد ، بگيرند خو عبادت با افراد بخواهيم اگر و گردد می آنها وجود در رفتار

 .بشماريم

 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 گراندي از كردن تقليد طريق از را رفتارها

 :  گفته 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:  ويدگ می تبليغ مورد در ايشان.داند می مؤثر

 به را اندانش آموز توانيم می ، تبليغات 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
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 خود ي مقاله در( 86) 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 -

 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 حواسش و كرد ترك را نماز دانش آموز

 ؛ نامه پرسش از استفاده

 پرسشنامه ، دباش 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 قرار آموزان دانش
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 ، ها آن از بعضی ي خانواده در ، بلدند را حدودي تا وضورا  و نماز ؛ وضوي صحيح بگيرند دارند دوست همه

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

 .  خوانيم می هايمان خانه در را نمازمان:  اند

 ؛ رفتار فراواني 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 فتهه

  حل راه انتخاب

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

 . شادوجذاب هاي رنگ از استفاده با وضو خانه و نماز خانه  كردن جذاب -1

 . جماعت نمازهنگام وضو و  در آموزان دانش دركنار معلمين و معاون ، يرمد شركت – 2

 . جماعت نمازوضو و  برگزاري  براي  زمان  بهترين اختصاص – 3

 . نمازوضو و  درخصوص آموزان دانش با صميمی وگفتگوي رفتار داشتن - 4

 . والدين توسط منزل در نماز ي اقامه – 5

 .  برتر آموزان دانش به ارزنده جوايز اهداء و نماز صوصدرخ مختلف مسابقات اجراي – 6

 . ها آن اولياي و آموزان دانش براي نماز واهميت ضرورت بيان – 7

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

 . اردوها ينا از استفاده با نماز غيرمستقيم آموزش و سياحتی و زيارتی اردوهاي برگزاري – 9
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 .  چرخشی طور به...   و شدن مكبر ، گفتن اذان براي آموزان دانش از استفاده – 10

 . آموزان دانش به عملی الگوي دادن – 11

 .نماز درخصوص ومناسب مفيد هاي كتاب به خانه ازكتاب بخشی دادن قرار – 12

 . مدرسه ي انهنمازخ تزئين در آموزان دانش هاي سليقه و نظرات از استفاده – 13

 . نماز دراجراي آموزان دانش همكاري افزايش جهت موقع به و مؤثر ، مناسب تشويق از استفاده – 14

 .ها بچه به نماز آموزش جهت ها كالس از كوتاهی زمان اختصاص – 15

 .نماز در آموزان دانش شركت براي اجبار و زور جاي به محبت روش از استفاده – 16

 . آموزان دانش اولياي از دعوت و مدرسه در نماز جشن كردن برگزار – 17

 . آنان هاي خانواده مخصوصاٌ آموزان دانش بين در نماز درخصوص وسيع سازي فرهنگ  – 18

 .  نماز برگزاري جهت محل روحانی از دعوت – 19

 .  محله جماعت نماز در شركت براي مسجد به آموزان دانش بردن – 20

 .نماز دو بين مذهبی هاي مناسبت و اعياد در...  و وشكالت شيرينی با آموزان دانش از پذيرايی – 21

 استفاده از محتواي آموزشی نماز -22

 راهكار هاي اجرایي بجز راه هاي باال

بنده در سمت خودم سعی نمودم به طرق مختلف در رابطه با وضو روش تدريس خود را عوض كنم و به  

 بپردازم كه نمونه هاي آن را در زير می بينيد. طراحی آموزشی در اين زمينه ها



 رای مشاهده است .فایل بین ا

نید .یش به سایت مراجعه کخرید فایل ورد قابل ویرابرای   
 

19 
 

 هدف کلي :

 آشنايی با وضو و چگونگی اجرا آن

 اهداف رفتاري:

 (علت گرفتن وضو را بيان كند1

 (فوايد وضو را بيان كند2

 (مراحل اجراي وضو را بيان كند3

 (نسبت به انجام وضو عالقه نشان دهد4

 مادر خود اجرا كند(آن را به طور عملی در خانه جلوي پدر و 5

 وسایل ابزار کمک آموزشي:

 تخته _تصاوير _كتاب

 مدل کالس :

 بندي گروه براي متحرك هاي صندلی داراي 

 روش تدریس:

 بارش فكري
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 ارزشیابي ورودي:

 از دانش آموزان سواالت زير را می پرسم

 (آيا تا به حال وضو گرفته ايد1

 (آيا می دانيد وضو را براي چه می گيرند2

 اد انگیزه :ایج

 تصويري از مراحل وضو را روي تخته می چسبانم

 ارائه درس :

اين طور شروع می كنم : بچه هاي گلم آيا می دانيد اين تصوير چيست و براي چه روي تتخته چسبانده ام ؟ 

دانش آموزان پاسخ هاي مختلف می دهند مثال:می خواهيد وضو را ياد بدهيد.نماز بخوانيد.در امروزمان 

 اره وضو است.درب

 پس از انجام ارزشيابی ورودي سوال زير را روي تخته می نويسم

مراحل انجام وضو را نام ببريد و يك نفر از دانش آموزان را به عنوان منشی قرار می دهم تا نظرات را روي 

 تخته بنويسد. سپس با پخش كردن كارت ها دانش آموزان را گروه بندي می كنم وسپس در بين گروه ها

 برگه اي را كه در آن سوال زير نوشته شده را پخش می كنم. چرا وضو گرفتن ثواب زيادي دارد؟

سپس بعد از اينكه گروه ها با هم مشورت كردند از آنها می خواهم تا يك نفر از هر گروه به عنوان نماينده 

 نظر گروه را براي دانش آموزان بيان كند.



 رای مشاهده است .فایل بین ا

نید .یش به سایت مراجعه کخرید فایل ورد قابل ویرابرای   
 

21 
 

ه می خو اهم تا بيايند و وضو را به صورت نمايش اجرا كنند بچه ها سپس از دو نفر كه از قبل هماهنگ شد

با ديدن نمايش طريقه ي صحيح وضو گرفتن را به صورت عينی می بينند و سپس نظراتی كه قبال در بدو 

ورود روي تخته توسط منشی نوشته شده بود را پااليش می كنيم )نظرات اشتباه را حذف می كنيم( وبر 

 تا كيد می كنيم. روي نظرات درست

 ارزشیابي پایاني: 

 فعاليت هاي كتاب كار را تكميل كنند.

 تعیین تكلیف:

 وضو را در خانه براي والدين خود اجرا كنند .

 علت هاي وضو گرفتن را از والدين خود بپرسند.و بنويسند و براي جلسه ي آينده به كالس بياورند.

  ندهده سازمان پیش الگوهي اساس بر آموزشي طراحي
  ابتدايی:  مقطع                                                  :  پايه                        عنوان : آشنايی با وضو

  كالس:  تدريس محل                          دايره نيم:  كالس مدل                   روش تدريس : گروه محور

                                   دقيقه 20  : زمان                               تعداد فراگير : 

   اهداف كلی : آموزش قرآن

  اهداف جزئی : آشنايی فراگيران با وضو
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  اهداف رفتاري :

  راهبر شناختی :

 . دانش آموزان بتوانند بخشهاي مختلف وضو را كه به صورت شعر است را از روي لوحه بخوانند 

 ن درك می كنند بايد مراحل وضو را به ترتيب انجام دهند .دانش آموزا 

  نگرش وعواطف :

 . به موضوع آموزش وضو عالقه نشان دهند 

 . در گروه احساس همكاري ومسئوليت می كنند 

  مهارت هاي ذهنی وحركتی :

  نند .بز عالمت لوحه روي از را وضو مختلف بتوانندبخشهاي آموزان دانش  -

  وانند كارتهاي بهم ريخته وضو را به ترتيب روي تابلو نصب نمايند .دانش آموزان بت -

  اطالعات كالمی :

 . دانش آموزان بتوانند مراحل وضو را نام ببرند 

   

  آموزشی لوحه – ماژيك –سازماندهی وساماندهی :تابلو 

  رفتار ورودي :  
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 سالم دختراي نازنينم 

 ... حالتون خوبه 

 به تعداد اسامی فراگيران خ ُّب ،حضور و غياب می كنيم 

  : ورودي ارزشيابی          

  وتوحيد حمد هم آنها واسامی گروه 2  – دايره نيم شكل به بندي گروه –برسی تكاليف جلسه قبل 

  گام اول :كنترل پيش دانسته ها )ارزشيابی تشخيصی (

  داديم . دختراي گلم ، سالهاي قبل ، يادتون است در مورد وضو چه كارهايی انجام می

  ايجاد انگيزه :

    دختراي نازنينم ، شعر دوست داريد ؟

  من االن می خوام يه شعر خوب براتون بخونم

  اتل متل توتوله

  نيت ،اول كاره

  گل فصل بهاره

  تی تاب تی تاب آب بريز

  يك بار دو بار آب بريز
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  از پيشونی تا چونه

  قرص صورت همونه

  اتل متل چی خواسته

  ت راستهنوبت دس

  تی تاب تی تاب آب بريز

  بريز آب بار دو بار يك 

  رو به پايين نه به باال

  بچه خوب و دانا

  اتل متل چی خواسته

  هر چی طرف راسته

  چپم همونه خواسته

  مسح سرو كشيدم

  تا پيشونی دويدم

  اتل متل چی خواسته
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  نوبت پاي راسته

  دست رو پا می زارم

  مسح به جا ميارم

  متل چی خواسته اتل

  چپم همونه خواسته

  اتل متل همينه

  دينه ستون نماز 

  ارائه محرك ذهنی :

دقيقه زمان می دهيم لوحه ها را نگاه كرده سپس با مشورت با 1لوحه هاي وضو را بين گروها تقسيم كرده و

  گروهاي خود

  شعر آن را خوانده وروي تابلو نصب نمايند .

  ضو را پرسيده ومی خواهيم كه روي تصوير مورد نظر عالمت بزنندسپس از هر گروه مراحل و

  مثال :

  گروه حمد : كدام تصوير مرحله شستن صورت را نشان ميدهد عالمت بزن .

  گام سوم :راهنمايی قبل از فعاليت آموزشی
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  گروه حمد : شستن صورت را به طور عملی انجام دهيد.

  .دهيد انجام عملی ورط به  گروه توحيد :مسح كشيدن پاها را

  گام چهارم :فعاليت آموزشی )تفحص گروهی (  

  لوحه هاي بهم ريخته كه در تابلو نصب كرده اند بيايند وبه ترتيب نصب نمايند .

  گام پنجم : گزارش دهی )باز خورد گيري (

 به مربوط  يرچندتا تصاوير روي تابلو نصب می كنيم واز هر گروه می خواهيم بگويند كدام يك از تصاو

  . نمايد نصب بعد رديف ودر كرده جدا را آنها  است وضو مراحل

  گام ششم : چك ليست رفتاري

  باز خورد دهی )ارزشيابی تكوينی (

  عالمت گذاشتيمو داشتيم تدريس حين در كه وپاسخهايی پرسش        

  رفع نقص :

  . كنيم می رفع ، داشتند اشكال اگر پرسيده ها بچه از   

  ارزشيابی پايانی :

  خير يا است داده انجام درست بگويد بعدي وگروه يك گروه بيايد وضو را به طور عملی انجام دهد ، 

  ارئه تكليف :
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  براي جلسه بعد دانش آموزان يكی از مراحل وضو را نقاشی كنند .
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  اسامی دانش آموزان

  اهداف 

  گروه حمد  گروه توحيد

1  2  3  1  2  3  

   

   

   

  شناختی

دانش آموزان بتوانند 

بخشهاي مختلف 

وضو را كه به صورت 

شعر است را از روي 

  لوحه بخوانند .

   

دانش آموزان درك 

می كنند بايد 

مراحل وضو را به 

  ترتيب انجام دهند .

                  

   

نگرش 

  وعواطف

به موضوع آموزش 

وضو عالقه نشان 

  دهند.

   

س در گروه احسا

همكاري ومسئوليت 
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  می كنند .

   

   

   

   

مهارت 

هاي 

ذهنی 

  وحركتی

 آموزان دانش 

 بتوانندبخشهاي

 از را وضو مختلف

 عالمت لوحه روي

  . بزنند

   

دانش آموزان بتوانند 

كارتهاي بهم ريخته 

وضو را به ترتيب 

روي تابلو نصب 

  نمايند.

   

      

   

اطالعات 

  كالمی

  ن بتواننددانش آموزا

   

مراحل وضو را نام 
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 مطلوب وضعیت توصیف

 شركتفراگيري وضوي صحيح و  بر مبنی مثبت ي نتيجه حصول شده انتخاب هاي حل راه ازاجراي پس

 هيچ نماز يبرگزار زمان در كه نمودم مشاهده ؛ مدرسه جماعت درنماز آموزان دانش ي انگيره و باعالقه

 و گرفتند می وضو نماز از قبل مرتب طور به آموزان دانش همچنين و ، ماند نمی كالس در آموزي دانش

 را نظم جماعت نماز اجراي درحين.  پرسيدند می نماز پيش يا ازمن داشتند گرفتند وضو در كه اشكاالتی

 هم مواردي در بلكه انداختند نمی كناري به را يكديگر مهر تنها نه. كردند نمی صحبت يكديگر وبا نزده برهم

 . كردند می جا جابه را  مهرها احترام با

 دو شواهدگرد آوري 

 .  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

  ببرند .
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ند و همه وضو را ياد گرفته بود كه بود امر اين ي دهنده نشان پرسيدم نماز درخصوص ها بچه از كه سؤاالتی

 در نمازجماعت برگزاري مكان از وهمچنين به نماز جماعت عالقه مند شده بودند  آنان درصد 80 از بيش

 .          خوانند می نماز خانه در والدينشان كه گفتند آنان درصد 30 وحدود بودند راضی مدرسه

     

 نتیجه گیري

 با انجام اين اقدام پژوهی نتيجه گرفتم كه :

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

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

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

در تربيت دينی مثل آموزش نماز و ترغيب دانش اموزان به نماز و نماز جماعت به اصولی بايد توجه         -2

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

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

 اصل الگويی و تشويق و تاييد

پرورشی و مديريت مدرسه به تنهايی در تربيت دينی دانش آموزان كافی نيست بلكه  عاونانتالش م        -3

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

كاران كه تربيت دينی دانش آموزان منند بردارند و به موفقيت بيشتري دست يابند و اين تفكر بعضی از هتوا

 فقط وظيفه ي مربيان پرورشی است تفكر اشتباهی است.
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بسياري از مشكالت آموزشی و پرورشی دانش آموزان را از طريق اقدام پژوهی ميتوان بررسی و رفع         -4

 كرد.

ضروري به نظر ميرسد همسويی تربيت، در خانه ومدرسه می باشد، تا   چه در اين باب بسيارآن        -5
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