
.  این فایل برای مشاهده است  

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با 

  .فقط دو هزار تومان به سایت مراجعه کنید  قیمت
 

 أ
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش تخصصی معاون پرورشی:

 شرکت در نماز جماعت  یدر دانش آموزان برا ایجاد رغبت بیشتر



.  این فایل برای مشاهده است  

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با 

  .فقط دو هزار تومان به سایت مراجعه کنید  قیمت
 

 ب
 

 

 

 فهرست مطالب

 1 ..................................................................................................................................................................................... :دهیچک

 1 ........................................................................................................................................................................ : یدیکل نکات

 2 .......................................................................................................................................................................................مقدمه

 4 ............................................................................................................................................................. موجود تیوضع انیب

 7 ..................................................................................................................................................................... : پژوهش اهداف

 7 ........................................................................................................................................................................... : یاصل هدف

 7 .........................................................................................................................................................................: یجزئ اهداف

 7 ................................................................................................................................................................... : پژوهش سواالت

 8 ................................................................................................................................... موجود تیوضع یفیک یها شاخص

 8 .................................................................................................................................... موجود تیوضع یکم یها شاخص

 9 .................................................................................................................. ها حل راه ی ارائه یبرا اطالعات یآور جمع

 9 ..................................................................................................................................................................... :مصاحبه     -1

 9 ..................................................................................................................................... همکاران جلسه یبرگزار        -2

 10........................................................................................................................................................ نامه پرسش        -3

 10....................................................................................................................................... پژوهش نهیشیپ و لعاتمطا -4



.  این فایل برای مشاهده است  

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با 

  .فقط دو هزار تومان به سایت مراجعه کنید  قیمت
 

 ت
 

 18.................................................................................................................................................................... لیتحل و هیتجز

 18.......................................................................................................................................................اولیه هاییافته خالصه

 20.................................................................................................................................................... یشنهادیپ یها حل راه

 21.................................................................................................................................... اجرا قابل و یانتخاب یها حل راه

 22........................................................................................ ها روش نیا انتخاب لیدال و یانتخاب یها حل راه اجرای

 25................................................................................................................................................ طرح یاجرا از بعد یابیارز

 28............................................................................................................................................................................. قوت نقاط

 28.................................................................................. :روشها نیا یاجرا با که گرفت جهینت توانیم گذشت آنچه از

 29.............................................................................................................................. (یبخش اعتبار) یابیارز بودن عادالنه

 30............................................................................................................................................... عمل یبهساز ای ساخت باز

 30.........................................................................................................................................................................: ضعف نقاط

 30........................................................................................................................................................................ یریگ جهینت

 32.......................................................................................................................................................................... :شنهاداتیپ

 33............................................................................................................................................................................. :خرآ کالم

 34....................................................................................................................................................................... مآخذ و منابع

 

 

 

 



.  این فایل برای مشاهده است  

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با 

  .فقط دو هزار تومان به سایت مراجعه کنید  قیمت
 

 ث
 

 

 

 

 

 

 

 



.  این فایل برای مشاهده است  

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با 

  .فقط دو هزار تومان به سایت مراجعه کنید  قیمت
 

1 
 

 :چکیده

 جا این از " صلوهال یقیمون " است شده متذکر را آن ایمان از بعد قرآن که است مهم قدری به نماز اهمیت  

 است. نماز هاعبادت همه راس ودر است شده شمرده دین های پایه از یکی زیرا بریم می پی نماز اهمیت به

 تربیتی ربیانم و دانست نماز فریضه به عالقه ایجاد در میتوان را متربیان دینی پرورش واقعی نمود   

 چه وتا یانه؟ اند ودهب موفق راه این در آیا که باشند پرسیده خود از باید.  نهضت این وپرچمدار دار راطلیعه

جوانان و  یهمه  دیترد بدون . باشند شده واقع مفید مسیر دراین موجود امکانات به باتوجه اند توانسته حد

 و اروش ه یچگونگ را دارند اما آنچه مهم است ، یمذهب فیو انجام تکال رشینوجوانان، بالفطره استعداد پذ

 باشد . ی. م است یمذهب فیتکال یجذب آنها به سو یها وهیش ۀارائ

مشغول به تدریس بودم .  .………………به عنوان  1395-1396اینجانب در سال تحصیلی    

ز جماعت ت در نماه شرکب  ..............مشکلی که از همان اوایل مرا رنج می داد عدم رغبت دانش آموزان پایه 

با  ش آموزانزی دانهمچون آشنا سابنده بعد از بررسی این موضوع و ارائه و اجرای راهکارهایی  مدرسه بود .

تقیم ت غیر مسبصور فلسفه نماز و نماز جماعت ، برگزاری نمایشگاه نماز ،اصالح اشتباهات نماز دانش آموزان

 .تر کردم ت بیشو  تشویق دانش آموزان شرکت کننده در نماز جماعت عالقه آنها را به شرکت در نماز جماع

 نکات کلیدی :

 عالقمند کردن –جماعت نماز  –دانش آموزان 

 



.  این فایل برای مشاهده است  

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با 

  .فقط دو هزار تومان به سایت مراجعه کنید  قیمت
 

2 
 

 

 مقدمه

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

 را موزآدانش ی روی سعادت و خوشبختی را نخواهد دید. توجه صرف به علم منهای پرورش،  دانش آموز

ت طرح اسمان که  دانش آموزسائل تربیتی دچار مشکالت عدیده ای خواهد نمود. در این میان یکی از م

 ت.ماعت اسان از جمله عالقه مند کردن آنها، به نماز و نماز ج دانش آموزپرداختن به تربیت دینی 

ین د مهم تری سازساده انگاری در این مسیر نسل ها را به قربانگاه میکشد وسرمایه های انسانی را تباه م

ت اعث تربیماز بکاربرد مؤثّر نماز در زندگی است.انجام فریضه ی ن عامل در تربیت نیکو در افراد درک و

 صحیح فرد خواهد شد و از این رهگذر نتایج سودمند عاید فرد و جامعه خواهد کرد.

ت وردار اسی برخدر این میان اهمیت نماز جماعت بر کسی پوشیده نیست و آئین اسالم از بعد اجتماعی مهمّ

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

 این برنامه هاست.

 یکنم.مشاره ابه چند مورد از آن ها   احادیث و روایات زیادی در مورد اهمیت نماز جماعت ذکر شده که

ارزشی  کند،کت ناز رسول خدا )ص( نقل شده: نماز کسی که اذان را بشنود و بی دلیل در نماز جماعت شر

 (. 375، ص5ندارد. ) رسائل الشیعه،ج
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ه در حدیثی تحقیر نماز جماعت، به منزله ی تحقیر خداوند، به شمار آمده است.)من ال یحضر

 (  377،ص1الفقیه،ج

درک اگر تعداد افراد در نماز جماعت از ده نفر گذشت حساب آنرا جز خدا کسی نمی داند.) مست

 (487،ص 1الوسائل،ج

ربیتی قی و تجماعت عالوه بر پاداش های زیادی که دارد، آثار معنوی و اجتماعی و سیاسی و اخالنماز 

 صلت ها وخزایش زیادی نیز در جامعه و افراد دارد از جمله جلوگیری از انحراف، افزایش خود کنترلی، اف

مت ستقااصبر و  ارزش های مثبت فردی، کاهش جهل و افزایش ایمان، احساس همدردی وانسانیت، افزایش

 و..............

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

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

قسمتی از این مشکل متوجه ما   ا درد آور استجماعت مسلمین حاضر نمیشوند که این موضوع واقع

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

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

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

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

ا روشهای ابتکاری و جذاب و غیر مستقیم دانش آموزانم را با اهمیت نماز ونماز جماعت آشنا سازم و آن ها ر

مند سازم وبا این کار از به خواندن نماز و شرکت در نماز جماعت بدون اعمال زور و اجبار و ترساندن عالقه

بروز بسیاری از مشکالت فردی و اجتماعی که ناشی از عدم پرداختن به این موضوع حاصل میشود جلو 
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مسائل دینی از جمله نماز ونماز گیری کنم چرا که بنا به تحقیقات گوناگون بهترین زمان برای پرداختن به 

 میباشد. تحصیل جماعت دوران 

ما این فته اهر چند تحقیقات و اقدامات زیادی توسط افراد متخصصین امر در مورد این موضوع انجام گر

                  اقدامات کافی نبودن و نیاز به اقدامات بیشتری می باشد.

                        

 جودوضعیت موبیان 

ه نماز ایشان بهداشتم بیشتر اولیا از عدم عالقه مندی بچه حیطه کاری ام ای که در طی چندین سال تجربه

ن به نش آموزادی داابراز ناراحتی ونگرانی می کردند ومدیران محترم و مربیان پرورشی نیز از عدم عالقه من

د بور بودناعت مجدانش آموزان در نماز جمنماز جماعت ابراز ناراحتی میکردند در بیشتر مواقع برای شرکت 

ل هایی مث ز روشابه روش های نا مناسب مثل ترساندن دانش آموزان از نمره انضباط و غیره بپردازند و یا 

انش موارد د ف اینها نیز کارساز نبود چرا که باحذدادن شکالت یا کارت امتیار روی می آوردند که این روش

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

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

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

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

ها به بهانه های مختلف مثل دیر آمدن به مدرسه، ،قایم شدن در زیر میز کالس ها و یا بازی کردن در حیاط 

اط و مدرسه در نماز جماعت شرکت نمیکردند و در بیشتر مواقع نیز به خاطر ترس از کم شدن نمره انضب
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ترس از معلّمان و نوشتن نام آنها و دادن به معلمان مربوطه در نماز جماعت شرکت میکردند. مدیر محترم 

نیز چندین بار این موضوع را با همکاران در میان گذاشت و از آن ها خواست که دانش آموزان را تشویق 

 د.این راهکار ها جوابگو نبودنکنند که در نماز جماعت شرکت کنند. اما 

 داختن بهاز پرگسترش این نظر غلط باعث میشود که معلمان فقط به جنبه آموزشی دانش آموزان بپردازند و

ها توسط هم تنمسائل تربیتی و نقش الگویی خود غافل شوند که در این صورت امکان موفقیت در این امر م

 مربیان پرورشی ممکن و حتی غیر ممکن خواهد بود.

 اعث میشدانه بخهی دانش آموزان از طرز برخورد با اشتباهات دوستانشان در نماز همچنین به علت عدم آگا

ز وشایند ای ناخکه با همدیگر در گیر شوند و این به مرور زمان باعث میشد که به علت تجربه ی اتفاق ها

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

ه مله عالقی از جنقش معلمان به پرداختن به مسائل تربیتی و دین به میزان اهمیتبنابر این تصمیم گرفتم 

یق ز این طراهم و دمند کردن دانش آموزان به نماز پی ببرم و این تجربه را در اختیار سایر همکاران قرار 

واهد شد خفرد  قدمی در تربیت دینی دانش آموزانم بردارم چرا که انجام فریضه ی نماز باعث تربیت صحیح

 این رهگذر نتایچ سود مندی را عاید فرد و جامع خواهد کرد. و از

اما متاسفانه بعضی مواقع به   که همه ی ما معلمان بر اهمیت تربیت دینی دانش آموزان واقف هستیمبا این

بهانه های مختلف از پرداختن به این موضوع مهم غافل میشویم و به کلی فراموش میکنیم که تعلیم و تربیت 

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

اگر پرداختن به هر کدام از این بالها را فراموش کنیم امکان پرواز را از دانش آموزان میگیرم. همچنین عصر 
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« مازلو»می، عصر پوچی و خالء. حاضر به شهادت بسیاری عصر انهدام ارزش هاست. عصر فراموشی اصالت آد

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

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

ش را فراموش کند و به یک حیوانی تبدیل شود که در پی جامعه انسانی این است که انسان ابعاد وجودی ا

غرایض حیوانی خویش است. بر این اساس احساس نیاز شدیدی مبنی بر این که انسان صحیح تربیت شود 

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

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

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

 سواالت در ذهنم نمایان میشود که :

 ها قایم یر میزکت در نماز جماعت در زترجیح میدهند که به جای شرپایه نهمچرا دانش آموزان         -1

 شوند؟

 میدهند؟عالقه ای به شرکت در نماز جماعت از خود نشان نپایه نهم  چرا دانش آموزان         -2

 ند؟اسب کرده کی آن آیا آگاهی های الزم را در مورد اهمیت نماز ونماز جماعت و آثار و پاداش ها        -3

 ند کردن دانش آموزان چقدر میتواند باشد؟سهم من در عالقه م        -4

دن دانش ر وترساناجبا آیا میتوانیم با استفاده از روش های ابتکاری و جذاب و بدون نیاز به زور و        -5

 آموزان را به نماز عالقه مند کنیم؟
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 عالقمند کردن دانش آموزان پایه نهم به شرکت در نماز جماعت
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 تهادینه کردن شرکت دانش اموزان در نماز جماعت - 4

 سواالت پژوهش :

 اهکارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت مدرسه چیست ؟ر

 ؟چگونه باشددانش آموزان  برایاحکام و آیات مرتبط به نماز را  نحوه ارائه نوین

وجه به بی ت ایچرا در جامعه ای که اسالمی است ونماز مسئله ی شرعی و دینی  است،افراد تارک الصاله 

  نماز داریم؟

 یبایی نماز جماعت برای انسان چیست؟ ز

ماعت جمه نماز باید چگونه باشد تا رعایت مسئله  نماز و بخصوص اقادینی در تربیت  نقش ورفتار والدین

 بتواند تاثیر گذار باشد؟

اط نان ارتبآعضی از بنوجوانان و جوانان آنچنان که باید، به نماز اهمیت نمی دهند و یا اینکه برخی از چرا 

ند... نماز لمان هستی و مساز نوجوانان و جوانان در حالیکه از خانواده مذهب انی با نماز ندارند و یا عده ایچند

 نمی خوانند؟
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 شاخص های کیفی وضعیت موجود

ه ای به دم که عالقشتحصیلی با دانش آموزانی مواجه  ..................در پایه  1395-1396در سال تحصیلی 

کارت  ی تشویقی وبا دادن نمره ت نداشتند .اینجانب سعی کردم به کمک مدیر مدرسهشرکت در نماز جماع

ال تحصیلی سماه از  3امتیاز دانش آموزان را به شرکت در نماز جماعت عالقه مند کنیم اما با گذشت 

ز ر نمارکت دهمچنان تعداد کمی از دانش آموزان در نماز جماعت شرکت میکردند و عالقه ی چندانی به ش

دن از ترسانوجماعت نداشتند و در بیشتر مواقع انتظامات مدرسه مجبور میشد با توسل به زور و اجبار 

یکردند مجبور ممواردی همچون نوشتن نام و کم کردن نمره انضباطشان و یا دادن اسامی به دفتر مدرسه ، 

د تا ها قایم میشدنکالسکه آنها در نماز جماعت شرکت کنند و بعضی از بچه ها در حیاط یا زیر میز 

ز جماعت ر نمادخودشان را از چشم انتظامات مدرسه و یا معلمان و کادر مدرسه مخفی کنند و بدین ترتیب 

خورد مچنین بردند هشرکت نکنند و یا میگفتند ما در منزل نمازمان را خوانده ایم و یا دیر به مدرسه می آم

 ر مناسب نبود.برخی از نماز گزاران در نماز خانه با همدیگ

 شاخص های کمی وضعیت موجود

 میزان عالقه مندان و شرکت

 در نماز جماعت پایه نهم کنندگان

 دی آذر مهر وآبان

20% 30% 50% 

لی )جدول ماه اول سالتحصی 4در نماز جماعت در  پایه نهم کنندگانمندان و شرکتجدول میزان عالقه 

 (1شماره
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متوجه  بودم اهد موجود و همچنین با توجه به تجربیاتی که کسب کردهبا مشاهده وضعیت کیفی و کمی شو 

 عت انجامز جماشدم که این اقداماتی که تا حاال خودم وسایر همکاران در مورد جذب دانش آموزان به نما

مک ت را باکجماع ایم کافی نیست و باید دالیل این مشکل و عدم عالقه ی دانش آموزان به نماز و نمازداده

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

 جمع آوری اطالعات برای ارائه ی راه حل ها 

 مصاحبه:     -1

ر نماز رند دابتدا درمورد اهمیت نماز و نماز جماعت و همچنین در مورد اینکه چرا بعضی ها دوست ندا

ان چه شه نظر دوست دارند نماز شان را فرادی بخوانند یا به جماعت؟ بجماعت شرکت کنند؟ و اینکه آیا 

آن ها  ان باکار هایی باید انجام شود تا همه در نماز جماعت شرکت کنند؟ میزان همکاری پدر و مادرش

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

ی پاسخ ها موزانت میکنند یا نه ؟ سواالتی از این قبیل از دانش آموزان پرسیده شد و دانش آو نماز شرک

ران ن و همکاشاوریمگوناگونی ارائه دادند که این پاسخ ها را به طور خالصه یاد داشت کردم. وبا اساتید و 

 محترم مصاحبه کرده و اطالعاتی در این زمینه به دست آوردم.

 جلسه همکاران  برگزاری        -2

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

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

این امر مهم موفق شود و در پایان نتیجه گرفتیم بدون همکاری معلمان هر کالس به تنهایی نمی تواند در 
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در   که برای موفق شدن در این کار باید جلسه ای با اولیا ی دانش آموزان داشته باشیم و آگاهی های الزم را

 مورد چگونگی همکاری آنها با دانش آموزان و اهمیت نماز جماعت به آنها بدهیم.

 پرسش نامه         -3

امه ه پرسش ننستم کهایی که دانش آموزان در پاسخ به سواالت مصاحبه داده بودند الزم دابا توجه به پاسخ  

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

 آیا دانش آموز در منزل نماز می خواند ؟ – 1

 ایا دانش آموز با اهمیت نماز و نماز جماعت آشنا است ؟ – 2

 وز در نماز جماعت مسجد شرکت می کند ؟ایا دانش آم – 3

 پاسخ های والدین اکثر نشان از بی عالقگی دانش آموزان به نماز جماعت داشت .

 پیشینه پژوهشمطالعات و  -4 

و با ام داد ارونالد گلدمن پژوهش های زیادی در زمینه رشد و تحول دینی کودکا ن انج 1960در دهه ی  

 احل زیر را در تحول فکر مذهبی مطرح کردالهام از دیدگاه ژان پیاژه مر

 سالگی 8-7دوره ی تفکر مذهبی شهودی تا  -

 سالگی 14سالگی تا  8-7دوره ی تفکر مذهبی عینی از  -

 سالگی به بعد 14-13دوره ی تفکر انتزاعی از  -
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 بر اساس دید گاه برخی روانشناسان تحول رفتار دینی مشتمل بر مراحل زیر است:

 سالگی یا قبل از دبستان ( 5-6له ی رفتاری و تقلیدی) قبل از مرح        -1

ین مرحله اسالگی(،مرحله ی گرایش عاطفی نسبت به نماز است.در  11تا6عاطفی )-مرحله حسی        -2

ه خدا کفهمد خضوع و خشوع والدین و معلمان هنگام بر پاداشتن نماز،به وسیله کودک درونی میشود و می

 همه جا هست.

 لگی (سا 16تا  11مرحله ی عقالنی و برهانی) دوران نوجوانی و تفکر انتزاعی،حدود         -3

 سالگی( 25-16جوانی و بزرگسالی ، ار   مرحله ی عرفانی و شهودی ) دوران        -4

 نند:ف میکبرخی متخصصان علوم تربیتی، بر مبنای نقش مربی، مراحل تربیت دینی را به شرح زیر توصی

 مرحله ی انس دینی که شامل سال های اولیه ی زندگی است        -1

دت به ثل عاممرحله ی عادت دینی: در دوران دبستان، عادات متعدد در کودکان شکل میگیرد،         -2

 نماز خواندن و مسجد رفتن.

 مرحله ی معرفت دینی         -3

 مرحله ی شاکله ی دینی         -4

 وشی دینیمرحله ی خود ج        -5
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 و عالقه نماز طبق مطالعات گوناگونی که داشتم به این نتیجه رسیدم که برای تربیت دینی و آموزش     

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

 طور خالصه به شرح ذیل میباشند:

 هتر بودنا به برشویق بر ویژگی های مثبت افراد در هر سنی که باشند آن ها : تتشویق و تأیيد        -1

ا به رناسب او مت های با تشویق همراه سازیم و در فرص دانش آموزتشویق میکند. بنا براین باید نماز را برای 

ر وش های غیرر از ی نماز خوان معرفی نماییم. وبا جمالت زیبا او را تشویق کنیم و بیشت دانش آموزعنوان 

 (1380مستقیم استفاده کنیم. )خزائی، 

ی رائهاد میکند و تقلیا: الگو نمونه ای است که آدمی آگاهانه یا نا خود آگاهانه از رویکرد الگویی        -2

ن یرا داشتارد. زددر زندگی نیاز به الگو  دانش آموزترین روش تربیتی است الگو و اسوه، موثرترین و موفق

اندن ماز خونان از طریق مشاهده ی  دانش آموزث آموزش سریع مسائل و انتقال مفاهیم میشود. الگو باع

عنوان  گیرند بهاد مییاسوه های خود )پدر و مادر، معلمان؛ روحانیون و ....( بهتر و راحت تر رفتار آنان را 

 با ارزش ی اوار معلم برای این که معلّمش نماز میخواند ممکن است این رفتمثال دانش آموزی با مشاهده

امه دهد مل ادعقلمداد شود. حال اگر خود به نماز خواندن مبادرت ورزد و در موقعیت های مختلف به این 

ای ر ارزش هبرد بارزش نماز خواندن در او درونی میشود. او این ارزش را همراه خود به اجتماعات دیگر می

 (1371عه میگردد.) نوابی نژاد، مثبت جامعه می افزاید و باعث رشد اخالقی جام

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

درک تربیت دینی، اگر همراه با تکریم شخصیت مخاطبان صورت پذیرد منجر به تقویت ارزش ها ی معنوی 

 و سست کردن ارزش های نا هنجار میگردد.



.  این فایل برای مشاهده است  

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با 

  .فقط دو هزار تومان به سایت مراجعه کنید  قیمت
 

13 
 

 بودن اوليا و معلمان در تربيت دینی. هماهنگ -4

ش دانیم و ن الرحی بگوید که بگو بسم اهلل الرحم دانش آموزدر روایات اسالمی آمده است هر گاه معلم به 

ی ی معلم وکی براو یکی برای والدین او و ی دانش آموزبگوید خداوند یک فرمان رهایی از دوزخ برای  آموز

 مینویسد.

گونی گونا د آوری کنم در مورد موضوع نماز مجالت و کتب تخصصی ، روزنامه هایالزم به ذکر است یا 

ب رت مطا للت کثعمطالعه کردم و از سخنرانی های آقای قرائتی و اینترنت مطالب بیشتری یاد گرفتم که به 

 همه این مطالب را نمیتوانم در این جا بیاورم.

(  نماز به موزانآ دانش کردن مند عالقه های راه)  نوانع تحت ایی مقاله در خود کتاب در راعی داود آقای

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

 محبت روش کارگیری به -1

 الگویی روش از استفاده -2

 تذکر روش -3

 نماز متعظ و اهمیت با ارتباط در زیبا هایخاطره و هاقصه نمایش یا نقل -4

 هانمازخانه و مساجد زیباسازی و احداث -5



.  این فایل برای مشاهده است  

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با 

  .فقط دو هزار تومان به سایت مراجعه کنید  قیمت
 

14 
 

 و جدمس امام نیکوی خوی و خلق. است مدارس و مساجد جماعت امام رفتاری و شخصیتی هایویژگی -6

 راماحت از حاکی و اسبمن رفتار اگر است، مؤثر العادهفوق نمازگذاران با ارتباط برقراری در او اجتماعی مهارت

 شوندمی عالقمند نماز به نمایند، مشاهده

 آن آثار و نماز راز و رمز بیان -7

 اقدام در بادجعفرآ منطقه –( عج) الزمان صاحب دخترانه دبستان آموزگار مدیر دروازه شریفی مینو خانم

 مند القهع مدرسه جماعت نماز در شرکت به را آموزان دانش توانستم چگونه)  عنوان با که خود پژوهی

 دهد می پیشنهاد را زیر ایراهکاره بود( کنم؟

 تدریس وشر از استفاده  -2 کارشناس افراد حضور با والدین ویژه تربیتی و آموزشی جلسه تشکیل - 1

 جدول تکثیر و تهیه -6 نماز های کارت بازی -5 نماز دفترچه تهیه -4 نماز جشن برگزاری -3 نماز همیار

 های دی سی از دهاستفا و بزرگان از نماز با رابطه در هایی داستان بیان -7 خانه در فراگیران برای نماز

 موقعیت و فرصت هر از استفاده -10 آموزان دانش از پذیرایی -9 نماز کارت دادن -8  نماز آموزشی

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

  کند می معرفی زیر شرح به نماز خصوص در اسفراین منطقه نگیانفره تحقیق 90 از ایی خالصه

 خود و اعتقادی و فرهنگی آفرینی نشاط -3 آموزان دانش به دادن وشخصیت تکریم -2 نماز اثرات تبیین -1

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

 اجرای -7 آموزان دانش اولیا به نماز ضرورت و اهمیت نمودن گو باز -6 دلپذیر های رنگ از هاستفاد و

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

 نماز خصوص در هنمایشگا برگزاری -10 جماعت نماز در آموزان دانش کنار در ،مدیر،معاون، معلمین شرکت
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 تشویق و گزار نماز آموزان دانش معرفی -12 ساده اخالقی و دینی کتب توزیع -11 آموزان دانش آثار از

 آموزان دانش از استفاده -14 آموزان دانش به نماز هنگام به هدیه دادن -13          دیگران حضور در آنان

 مستمر ارتباط -16 نماز خصوص در آموزشگاه در آموزنده های فیلم پخش -15....  و اذان برای صدا خوش

 و جوان روحانیون از استفاده -18 نماز خصوص در وبلیغ شیوا احادیث بیان -17 جمعه نماز و مساجد با

 توسط منزل در نماز اقامه  -20 ها نماز دربین مفید و کوتاه سخنرانی داشتن -19 گذار تاثیر و شاداب

 داشتن -23 اولیا برای نماز همایش برگزاری -22 آموزان دانش برای زنما همایش برگزاری -21 والدین

 با نماز خصوص در آموزی دانش میزگرد داشتن -24 نماز خصوص در آموزان دانش با صمیمی کفتگوی

 خصوص در اجرایی مصوبات وداشتن اولیا انجمن و مدرسه شورای نمودن فعال -25 مدرسه کادر رهبری

 های موفقیت ذکر و دینی برتر های چهر معرفی -27 آموزان دانش به مناسب عملی الگوی ارائه -26 نماز

 شرعی اوقات از بعد آموزشگاه زمان بهترین انتخاب -29 حتی سیا و زیارتی های اردو برگزاری -28 آنان

 در ادبیات و شعر و تمثیل از استفاده -31 نماز خصوص در های قصه و نها داستا بیان -30 نماز برای

     مدارس کلیه به ای منطقه صورت به مومن و خوان نماز آموزان دانش معرفی -32 نماز خصوص در خنرانیس

 آموزان دانش به آموزشی های دی سی ارائه -34 محلی جراید در خوان نماز آموزان دانش عکس چاپ -33

               کالس در دبیران همه توسط نماز آثار بیان به کالس آغاز در کوتاهی زمان اختصاص -35 نماز خصوص در

 در شرکت برای دوستانه ایجادرفتار -37 نماز مباحث به آغازین مراسم در هفته در روز دو اختصاص  -36

 کادر عملی کردار و رفتار -39 مدارس در مجهز بهداشتی های سرویس ایجاد -38 اجبار و زور نبود و نماز

 نماز خصوص در سودمند های کتاب با غنی کتابخانه داشتن -40      مدرسه
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 ربیم خنکدار زاده حمیده مریم خانم توسط جماعت نماز در آموزان دانش حضور عدم علل مهمترین

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

 :است آمده زیر شرح به مدارس تربیتی های فعالیت

 سرویس و سبمنا و خوب امکانات نداشتن -2 جماعت نماز فضیلت و اهمیت از آموزان دانش نبودن هآگا -1

 به دیگر هم ایبر دوستان نبون پایبنده -4 آن اهمیت و نماز به دبیران مکرر تشویق عدم -3 بهداشتی های

 مناسب اهرظ اشتنند -6 خانه نماز در مناسب مهری جا و جاکفشی و سجاده نداشتن -5 آن شناخت و نماز

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

 مهمترین مکارانه نظر بر عالوه ، احمدی عبدالرسول از نقل به خود، کارشناسی نامۀ پایان در علما، جعفر

 :  داند می زیر موارد را جماعت نماز در آموزان دانش شرکت عدم علل

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

 نوالدی توجه عدم - رندندا خوبی رفتار و نداشته تأثیری آنها زندگی در  نماز امّا خوانند می نماز بعضی بینند

 این به اسخپ در ، گرفته انجام فرهنگی نفر دو توسط( 11و10) تربیت مجلۀ در که دیگری تحقیق.نماز به

 : اند گفته فوق دالیل بر عالوه مخاطبان ، «خوانید؟ نمی نماز چرا» که سؤال

 .شود تشویق نماز به انسان که نیستند ای گونه به مدارس های برنامه

 .  ندارد خواندن نماز برای جایی ما مدرسۀ

 .هستند کثیف ها موکت و نمازخانه
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 در رفتار نای شدن ملکه موجب کودکی در عبادت انجام: گوید می خود مقالۀ در( 82) ایمانی محسن دکتر

 .بشماریم نممغت را کودکی دورۀ باید ، بگیرند خو عبادت با افراد بخواهیم اگر و گردد می آنها وجود

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

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

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

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

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

 های مرام و کمسل به انسانها گرایش در تبلیغ اثر وقتی:  گوید می تبلیغ مورد در ایشان.داند می مؤثر

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

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

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

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

 است بهتر ، وردهآ خود ی مقاله در( 86) حیدری غالمحسن.گردانیم باز آنها به را آرامش و بشتابیم یاریشان

 نماییم استفاده راهها این از کودکان جذب برای

 . تحسین و تشویق از استفاده -

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

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

 .  نمایند فراهم برایشان
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 .باشد کننده خسته نباید نماز که  روی میانه -

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

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

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

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

 کودک اگر تیح.  نباشد کننده کسل و آور رنج او برای نماز و نکند خستگی و جبر احساس که کرد برخورد

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

 تجزیه و تحلیل

 ران سایری همکاو مشاهده و نظریه ها  پرسش نامه و مطالعهپس از بررسی اطالعاتی که از طریق مصاحبه و 

ه و ورد تجزییند ممدارس و معاونان و مدیریت دبستان و مشاوران امر به دست امد اطالعات حاصل از این فرا

زیه ه های تجیافت یتحلیل قرار گرفت و مواردی که باید در این زمینه تغییر و اصالح یابد معین شد، خالصه 

 به شرح زیر میباشد:وتحلیل 

 های اولیهخالصه یافته

 های نماز جماعتغافل بودن از پاداش        -1

 برخورد سرد و بد برخی از همکاران        -2

 برخورد بد بعضی از انتظامات و مسئولین نماز        -3
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 عدم همکاری اولیا جهت زود فرستان فرزندانشان به مدرسه        -4

 سب بودن هوای نمازخانهنامنا        -5

 بدرفتاری برخی از نمازگزاران در نمازخانه        -6

 آموزانهای دانشبوی بد جوراب        -7

 آموزانتن پرور و تنبل بودن بعضی از دانش        -8

 ی کافی جهت شرکت در نماز جماعتعدم انگیزه        -9

 طول کشیدن نماز جماعت    -10

 های مناسب جهت شرکت در نماز جماعتعدم تشویق    -11

 عدم شرکت منظم همکاران در نماز جماعت    -12

 آموزاندادن مسئولیت فقط به تعداد خاصی از دانش      -13

 ی آنهاآموزان و غافل شدن از بقیهتشویق و اهداء جوایز به تعدادی از دانش    -14

 مورد اهمیت نماز و نماز جماعتآموزان در عدم آگاهی کافی اولیاء و دانش    -15

 ناهماهنگی بین تربیت دینی توسط معلمان و اولیاء    -16
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 راه حل های پیشنهادی

 برگزاری جلسه با اولیای دانش آموزان برای بار دوم -

 استفاده از کارت های تقدیرات و تشکر از همکارانی که در نماز جماعت شرکت میکنند -

 اعت شرکت منظم خود در نماز جم -

 همراهی دانش آموزان در نماز جماعت -

 تشویق دانش آموزان با جمالت زیبا -

 تشویق دانش آموزان با جایزه و کارت و نمره -

 استفاده از دانش آموزان به عنوان خادمان نماز -

 برگزاری نمایشگاه نماز -

 ز آن تشویق دانش آموزان جهت شرکت در نماز جماعت و نماز جمعه و تهیه گزارش ا -

 ندریافت گزارش کتبی از اولیا در مورد نحوه نماز خواندن و اخالق و رفتار دانش آموزا -

 ریق شعاستفاده از روش های غیر مستقیم و جذا ب در آموزش نماز و مفاهیم مربوط به آن از طر -

وایات و احادیث و آموزش اهمیت نماز و نماز جماعت با زبان ساده و در حد فهم دانش آموزان با ارائه ی ر -

 داستانها و مثال های عینی و خاطره گویی.
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 موزانجمع آوری احادیث در مورد نماز و اهمیت نماز جماعت و تحقیق در مورد آن توسط دانش آ -

 به تصویر کشیدن احساس دانش آموزان در هنگام خواندن نماز جماعت توسط خودشان -

ستان، عر، داشالقای پیام های تربیتی در قالب های زیبای توجه به عنصر زیبا شناسی و زیبا دوستی،  -

 نمایش، نقاشی

 انتخاب سرگروه های نماز جهت همکاری در بعضی از کارها -

 استفاده از نظریه های دانش آموزان و اولیا وهمکارن -

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

 ی دعای بعد از نمازری مسابقهبرگزا -

 برگزاری مسابقه نماز بین اولیا ی دانش آموزان -

 آموزانپذیرایی از دانش - 

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

 جذاب کردن محیط نماز خانه -

 راه حل های انتخابی و قابل اجرا 

 زاری جلسه با اولیا جهت توجیه وباال بردن اطالعات وآگاهی های الزم در مورد اهمیت موضوعبرگ       ·
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ای نماز اداش هپدادن تحقیق به دانش آموزان جهت باال بردن آگاهی های دانش آموزان از آثار و        ·

 جماعت 

 توجه به رویکرد الگویی و استفاده از تشویق های کالمی        ·

از و ه ی نمآموزان در زمینهای غیر مستقیم و جذاب جهت رفع اشکال های دانشتفاده از روشاس       ·

 اصالح رفتار های نادرست آنها

توسط  جماعت هایی تحت عنوان تقدیر و تشکر از همکاران شرکت کننده در نمازاستفاده از برگه       ·

 دانش آموزان

 برگزاری نمایشگاه نماز       ·

 حل های انتخابی و دالیل انتخاب این روش ها اجرای راه 

ر دبرگزاری جلسه با اوليای دانش آموزان جهت توجيه و دادن اطالعات و آگاهی های الزم  -1

 مورد اهميت موضوع

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

یا میشود حال برای اینکه دو محیط خانه ومدرسه هم جهت حرکت کنند و هر یک اثر جماعت مربوط به اول

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

هماهنگ بین برنامه های آموزشی و تربیتی را هم سو وهم جهت نمایم چرا که اگر رفتار یکسان، مناسب و 

اولیا و معلمان در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان وجود نداشته باشد دچار سر در گمی میشوند و حالت 
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های عاطفی و روانی خاصی به سراغ آن ها می آید و ممکن است به افسردگی منجر شود که بدون شک 

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

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

زمینه تربیت دینی دانش آموزان داشتم وقتی مراحل تربیت دینی از جمله آموزش نماز را از دید گاه ائمه و 

ین اثرات مثبت تربیت درست دینی و اثرات منفی عدم تربیت دینی دانش روانشناسان و متخصصین و همچن

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

اخالقی و رفتاری دانش آموزان را با تربیت صحیح دینی و جذب آن ها به نماز جماعت میتوان حل کرد را به 

یا توضیح دادم همه ی ا ولیا قانع شدند و به اشتباه خودشان پی بردند و تشکر کردند وقرار شد که در این اول

خواندن نماز  زمینه خودشان نیز مشوق خوبی برای بچه هایشان باشند و نکات مثبت بچه هایشان را از قبیل

ا و.......هر ماه به صورت کتبی یا مخصوصا شرکت در نماز جماعت مسجد یا نماز جمعه و احترام به بزرگتر ه

شفاهی به من اطالع دهند و دانش آموزان مورد تشویق قرار گیرند و همچنین سعی کنند به بچه هایشان 

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

ای هثار و پاداش دادن تحقيق به دانش آموزان جهت باال بردن آگاهی های دانش آموزان از آ-2

 نماز جماعت:

یکی دیگر از دالیلی که دانش آموزان مطرح کرده بودند عدم آگاهی از پاداش های نماز جماعت و اهمیت 

خواندن نماز بود واینکه قبول هر چیزی مشروط بر شناخت کامل از آن چیز میباشد و اگر برای شناخت 

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

دلیل قرار شد هر کدام از دانش آموزان در مورد اهمیت نماز و مخصوصا نماز جماعت تحقیق کنند که این 
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کار انجام شد و هر روز تعدادی از دانش آموزان تحقیقات خودشان را در کالس ارائه می دادند و در این مورد 

تگو میکردیم و دانش آموزان مورد تشویق قرار میگرفتند به فعالیت های آنان کارت با دانش آموزان بحث وگف

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

ه آگاهی و اطالعات در مورد نماز انجام می دهند نمایشگاهی برگزار کنیم. با این فعالیت با توجه به این ک

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

 آموزان را باال ببرم.

 توجه خاص به رویکرد الگویی و استفاده از تشویق های کالمی: -3

ت در تربی علمانمصا پدر و مادر و رویکرد دیگری که در این مورد مطرح است رویکرد الگویی اطرافیان مخصو

وی جت و الگاو ح دینی می باشد کودک یک مقلد کامل است بنابر این رفتار بزرگتر ها به ویژه معلمان برای

تر ین برمناسب میباشد. او سخن معلم را در دنیای ذهن خود وحی منزل می داند و حتی از سخن والد

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

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

 واصالح رفتار های نا درست آنها:

یکی دیگر از مشکالتی که دانش آموزان مطرح کرده بودند برخورد نا مناسب برخی از نمازگزاران بیان شده 

ت چند روز بچه ها را در نماز جماعت زیر نظر گرفتم و دیدم اغلب برخورد های نا مناسب بود. به همین عل

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

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



.  این فایل برای مشاهده است  

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با 

  .فقط دو هزار تومان به سایت مراجعه کنید  قیمت
 

25 
 

نمایش و خاطره گویی این اشکاالت بچه ها را برطرف کنم و آن هارا به طور غیر مستقیم متوجه 

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

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

 ند توسط خود دانش آموزان:ميکن

 های خوب ه کارببرای اینکه به بچه ها بفهمانم که همیشه نباید بزرگتر ها کوچکتر ها را تشویق کنند و 

کر از دیر و تشان تقدعوت کنند بلکه کو چکتر ها نیز میتوانند این کار را انجام دهند کار هایی را تحت عنو

 مکاری کههه هر د تهیه نمودم و در اختیار بچه ها قرار دادم کهمکارانی که در نماز جماعت شرکت میکردن

 رد و اینت میکدر نماز جماعت شرکت میکردند از دانش آموزان کالس در نماز خانه از این کارت ها دریاف

 کار هم مورد استقبال همکاران قرار گرفته بود.

 برگزاری نمایشگاه نماز:        -6

ی ش آموز طی داننه انجام دادم بر گزاری نمایشگاه های نماز از فعالیت هاآخرین فعالیتی که در این زمی

ورد مه ها سال تحصیلی بود که مورد استقبال همکاران و دانش آموزان سایر کالس ها قرار گرفت و بچ

 تشویق قرار گرفتند و جوایزی دریافت کردند.

  ارزیابی بعد از اجرای طرح

 ت شاهد تغییر و تحول در روحیه دانش آموزان بودم.بعد از انجام هر فعالی        -1



.  این فایل برای مشاهده است  

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با 

  .فقط دو هزار تومان به سایت مراجعه کنید  قیمت
 

26 
 

ت ماز جماعنت در دانش آموزان بدون گفتن ما و بدون استفاده از زور و ترساندن با عالقه ورغب        -2

 شرکت میکردند.

ضایت و حساس راارزشیابی مدیر محترم از دانش آموزان به طور مستمر از لحاظ کمی و کیفی و          -3

 لی ایشان از وضعیت پیش آمده.خوشحا

ن رزندانشاتار فاولیای دانش آموزان به صورت شفاهی و کتبی اعالم میکردند که از اخالق و رف        -4

 راضی هستند و از این بابت احساس خوشحالی می کردند و تقدیر و تشکر میکردند.

ای آنها خیلی بر ردند.وهمکاران استقبال میکاز روش هایی که به کار میبردم دانش آموزان و اولیا و         -5

 جالب و نو بود.

 ود.بافته آگاهی های دانش آموزان و اولیا در مورد اهمیت نماز و نماز جماعت افزایش ی        -6

عمال  را کهدانش آموزان به خاطر جایزه و کارت و شکالت در نماز جماعت شرکت نمیکردند چ        -7

کت  همه ی این ها و جایگزین کردن روش های جذاب باز در نماز جماعت شرمشاهده کردم با حذف 

 میکردند.

 تعداد شرکت کنندگان کالس در نماز جماعت به صد در صد رسیده بود.        -8

 همکاران به علت موفقیت در کارم تقدیر و تشکر می کردند.        -9
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 ند متعالز خداوی کار ها به خدا توکل میکردند و اایمان دانش آموزان تقویت شده بود و در همه     -10

ود آرامش خ برای کمک میخواستند. به عنوان مثال هنگام امتحانات خواندن دو رکعت نماز نذر میگفتند و یا

 خواندن نماز و دعاهای مختلف را ترجیح میدادند.

با  مهربانی د و بادعوا نمیکردندانش آموزان در نماز خانه در جای خودشان مینشستند و به خاطر جا     -11

 همدیگر برخورد می کردند.

 جدول میزان شرکت کنندگان و عالقه مندی آنها به نماز جماعت بعد از انجام هر فعالیت

 ردیف

  

تعداد شرکت کنندگان و عالقه مندان به نماز  نام فعاليت ها

 جماعت بعد از انجام هر فعاليت

 %20 ابتدای سال تحصیلی 1

  

2 

  

 %25 ونمره ی تشویقی   بعد از دادن کارت امتیاز

  

  3 

  

  

برگزاری جلسه با اولیا و ونوشتن تحقیق توسط 

و   دانش آموزان در مورد اهمیت نماز جماعت

 نماز

   

50% 
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  4 

اجرای رویکرد الگویی و توجه به تشویق های 

 کالمی و طرح تشکر کتبی از همکاران

  

70% 

  

  5 

 ش های غیر مستقیم و متنوع برایاستفاده از رو

آموزش احکام و اصالح اخالق و رفتار نماز 

 گزاران

80% 

 %90باالی  راه حل های جدید مشارکتیاجرای  6  

 نقاط قوت

 از آنچه گذشت میتوان نتیجه گرفت که با اجرای این روشها:

 دندت عالقه مند شدانش آموزان به خواندن نماز های روزانه و شرکت در نماز جماع        -1

ماز شاط در ننقه و دانش آموزان بدون اینکه اجبار یا زوری در کار باشد و بدون گفتن ما با عال        -2

 جماعت شرکت می کردند.

کام اعت و احاز جمبا استفاده از روش های متنوع و جذاب آگاهی دانش آموزانم در مورد اهمیت نم        -3

 آن رشد چشمگیری داشت.

دندو عت پی برز جمااولیای دانش آموزان به اهمیت عالقه مند کردن دانش آموزان و به نماز و نما        -4

 اطالعات الزم را کسب کردند در نتیجه بهتر و بیشتر با من همکاری کردند.
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اء و یم و اولت خودبسیاری از اخالق و رفتار های نا مناسب دانش آموزان اصالح شده و باعث رضای        -5

 مدیر محترم و سایر همکاران شد.

ن در نماز نشان میدهد که تعداد شرکت کنندگا 2با مقایسه شاخص های کمی و کیفی شواهد          -6

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

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

 غیره.وجایز ه  مره وایمان دانش آموزان تقویت شده بود و به خاطر خدا نماز می خواندند نه به خاطر ن    -8

 .ه بوداستفاده از روش های متنوع و ابتکاری باعث تقویت اعتماد به نفس در دانش آموزان شد -9

 عادالنه بودن ارزیابی )اعتبار بخشی(

 کنندگان د شرکتبه طور تصادفی ار دانش آموزان ارزشیابی بعمل آورد و وقتی تعدامدیر محترم چندین بار 

وز رز به نماز جماعت هر کالس را بررسی میکرد مشاهده میکرد که تعداد شرکت کنند گان کالس من رو

ود که بسیده رافزایش می یابد بطوری که بعد از اجرای روش های متنوع و جذاب این تعداد به صد در صد 

 مدیر محترم چندین بار مقابل سایر همکاران مدرسه تقدیر و تشکر کرد.

در دانی قکر و اولیای محترم با نوشتن نامه یا بصورت شفاهی احساس رضایت خود را اعالم می کردند و تش

 می کردند.
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 باز ساخت یا بهسازی عمل  

ی شد تربیترراحل مو  دانش آموزاناسی این اقدام پژوهی باعث شد که اطالعاتم را در مورد روانشن        -1

 آنها باال ببرم

ش تحقیق عت از روز جماابتدا برای باال بردن آگاهی دانش آموزان در مورد آثار و اهمیت نماز و نما        -2

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

 مثل شعر هایی م برای این کار از روش های جذاب و متنوع و ابتکاری استفاده کنم روشنتیجه تصمیم گرفت

 و قصه و نقاشی 

 ای ترغیبسه برهمچنین خود و همکارانم به این موضوع پی بردیم که اقدامات مربی و مدیر مدر        -3

 کنند.دانش اموزان به نماز جماعت کافی نیست باید همه معلمان در این مورد تالش 

هتر است لکه بباستفاده از روش های یکنواخت و مستقیم برای ترغیب دانش آموزان مناسب نیست         -4

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

 نقاط ضعف :

 کمبود امکانات نمازخانه ای در مدرسه

 نتیجه گیری

 با انجام این اقدام پژوهی نتیجه گرفتم که :
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تشویق  ویی وگاگر در تربیت دینی از روش های غیر مستقیم مثل نمایش و شعر و قصه و خاطره         -1

ین اگر همچن وهای کالمی و متنوع استفاده شود و مورد نقد و بررسی توسط خود دانش آموزان انجام شود 

 .واهد بودخفید د بسیار مخود دانش آموزان در اجرای نمایش به ایفای نقش بپردازند و فقط تماشاگر نباشن

وجه تلی باید ه اصوبدر تربیت دینی مثل آموزش نماز و ترغیب دانش اموزان به نماز و نماز جماعت         -2

ت ای سخجشود از قبیل اصل تکریم شخصیت، مهربانی، محبت، تدریجی بودن تربیت، اصل آسان گیری به 

مت مداو وش های مستقیم، رغبت و خواستن، تکرار گیری، استفاده از روش های غیر مستقیم به جای رو

 اصل الگویی و تشویق و تایید

 یست بلکهافی نکتالش مربیان پرورشی و مدیریت مدرسه به تنهایی در تربیت دینی دانش آموزان         -3

ی اه مین رای در با توجه به این که خود معلمان ارتباط بیشتری با دانش آموزان خود دارند قدم های مفید

ان انش آموزینی دتوانند بردارند و به موفقیت بیشتری دست یابند و این تفکر بعضی از هکاران که تربیت د

 فقط وظیفه ی مربیان پرورشی است تفکر اشتباهی است.

فع ررسی و ربتوان بسیاری از مشکالت آموزشی و پرورشی دانش آموزان را از طریق اقدام پژوهی می        -4

 کرد.

اشد، تا می ب ضروری به نظر میرسد همسویی تربیت، در خانه ومدرسه  آنچه در این باب بسیار        -5

ون مل را بدع تکادانش آموزان خود را بر سر دوراهی یا احتماال چند راهی تصور نکنند و خالصه قله ی رفی

 انحراف و تزلزل فتح نمایند.
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 پیشنهادات:

تخاب هِی انرا در حیطه تربیت دینی دانش آموزان جهت اقدام پژووقتی که یک معلم موضوعی         -1

 است . درها آن بمیکند هنگام بررسی اعالم میکنند که این موضوع برای مربیان پرورشی می باشد و اولویت 

ردازند موزان نپانش آواقع با بیان این مطلب به طور غیر مستقیم به معلمان القا میکنند که به تربیت دینی د

جامعه  رورش وپآن را بر عهده مربیان پرورشی بگذارند و این خسارت های جبران نا پذیری به آموزش و و 

یت سائل ترببه م وارد میکند چرا که معلمان فقط به مسائل آموزشی دانش آموزان می پردازند و از پرداختن

 دینی دانش آموزان غافل میشوند.

 موضوعات نتخابرم باید معلمان را تشویق کنند که عالوه بر ااداره محترم آموزش و پرورش و اساتید محت

وه رتیب عالدین تبآموزشی، به موضوعات گوناگون در حیطه تربیت دینی دانش آموزان نیز بیشتر بپردازند تا 

نین چبر رفع مشکالت آموزشی مشکالت پرورشی و دینی دانش آموزان نیز رفع گردد و پرداختن به 

ی یت سنگینمسئول ی خود بدانند چرا که مربیان پرورشی به تنهایی قادر به انجام چنینموضوعاتی را وظیفه 

 نخواهندبود.

مکانات اه ها آموزش و پرورش برای تجهیز نماز خانه های مدارس مثل نصب کولرگازی وتزیین نماز خان -2

از  استفاده ند باکه بتوانبیشتری در اختیار مدیران محترم قرار دهند و از امام جماعت هایی استفاده کند 

ز جماعت ه نماروش های متنوع و جذاب عالوه بر باال بردن آگاهی های دانش آموزان بتوانند آن ها را ب

 ترغیب کنند.



.  این فایل برای مشاهده است  

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با 

  .فقط دو هزار تومان به سایت مراجعه کنید  قیمت
 

33 
 

 کالم آخر:

 امام خمینی )ره ( فرمودند:

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

در قی آن ر نیست و آن قدر که انسان تربیت شده مفید است برای جوامع، هیچ مالئکه و هیچ موجودمض

 مفید نیست.
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