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بررسی مهمترین شیوه های دعوت دانش آموزان به نماز ،از دیدگاه دانش آموزان دوره
دوم ابتدایی
مصطفی طریقتی
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی مهمترین شیوه های دعوت دانش آموزان به نماز ،از دیدگاه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی در
شهر آبیک انجام شد .روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و مقطعی بود .جامعه آماری ،دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر
آبیک در سال تحصیلی  99- 99که شامل  5117دانش آموز (  1791نفر دختر و  1751نفر پسر ) و حجم نمونه که به شیوه
نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب گردید  515نفر بود .ابزار مورد استفاده در پـژوهش پرسشنامه عوامل تاثیر گذار در
نهادینه کردن نماز بود که توسط دانش آموزان تكمیل شد .برای تجزیه و تحلیـل داده هـا از نرم افزار  spssو روش آمـاری t
استفاده شد .نتایج بدست آمده حاکی از اهمیت نقش خانواده در جذب بیشتر دانش آموزان به نماز می باشد ،در رتبه های
بعدی به ترتیب گروه های دوستی ،مدرسه و معلمان قرار دارد.
واژههای كلیدی :نماز ،دانش آموزان ،دوره دوم ابتدایی
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 .9مقدمه
انسان فطرتا خداجوست و همواره به دنبال پاسخ این سوال است که چرا باید به عبادت خداوند به پردازد ،آیه شریفه " فطره اهلل
التی فطر الناس علیها ال تبدیل الخلق اهلل" ( سوره روم ،آیه  ) 53بیانگر این مدعاست .آثار و شواهد تاریخی نشان می دهد به
دست آمده نشان می دهد که بشر در زمان ها و مكان های گوناگون با شیوه های مختلف خدا را عبادت کرده است  .ساموئل
کوئینگ بیان می کند که :در جهان طایفه یا جامعه ای بدون نیایش ،معتقدات و آداب و رسوم وجود ندارد .ما نتوانستیم از البه
الی اوراق تاریخ ،کتبه ها و بقایای آثار تاریخی ،بشر را از قید مذهب و نیایش و پرستش آزاد ببینیم]1 [.
آیه شریفه "ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون" (سوره ذاریات ،آیه  ،) 77بیان می کند که انسان سعادتمند کسی است که
خدای متعال را عبادت کند و در پناه قرب او به کمال برسد ،فروم معتقد است که تعهد به یک ایدئولوژی ،عقیده و ...از جمله
منابع سالمت روانی و خود شكوفایی انسان است ]5 [.همچنین خداوند متعال به استناد آیه شریفه "اال بذکر اهلل تطمئن
القلوب" (سوره رعد ،آیه  ،) 59درمان تمام نگرانى ها و اضطراب ها را یاد و ذکر خدا عنوان کرده است.
یكی از اساسی ترین تجلیات عبادت و بندگی خداوند نماز است ،و اساسا فلسفه نماز ظهور یاد خدا در دل هاست ]5 [.نماز و
نیایش ،ارتباط صمیمانه ای است میان انسان و خدا ،آفریده و آفریدگار تسلی بخش و آرامشگر دل های مضطرب و خسته،
برنامه ای است برای بازیافتن و آنگاه ساختن خویش]1 [.
نماز در فارسی به معنی قداست ،کرنش ،تعظیم و تقدیس اسـت .چنانكـه عربـی آن «صاله» به معنی توجه ،روی آوردن و
اهتمـام به چیزی یـا بـه کـسی اسـت ،گــو اینكه برداشت از آن در مـوارد مختـلف ،متفاوت است .در اصطالح شرع عبـارت
است از  :عمـلی مخصوص ،مرکب از رکوع و سجود و قرائت و ذکـر ،توأم با نیت و شرایط خـاص ،که به تكبیر آغاز و به سالم
ختم می گردد]7 [.
نماز یعنی اینكـه بنـده در برابـر خـدا بایستد و اظهار بندگی کند و به سـوی او توجـه داشـته باشـد  .کـسی کـه بـه نمـاز
میایستد ،باید محضر خدا را درك کند و بداند در برابر چه مقامی ایـستاده اسـت و درنتیجه ،وظیفة بندگی را با نهایت خضوع و
خشوع به جای آورد]7[.
گسترش فرهنگ نماز و فراهم آوردن زمینه آن از اهداف و دغدغه های مهم انبیاء به ویژه پیامبر گرامی اسالم (ص) و پیشوایان
معصوم (ع) و فقها تا امروز بوده است .با توجه به تأثیر نماز در شخصیت انسان ،باالخص در شخصیت سازی کودکان و نوجوانان
 ،این مسأله اهمیت بیشتری نیز پیدا می کند .لذا فایده های سودمند فردی و اجتماعی این فریضه بزرگ ایجاب می کند که
همه دست اندرکاران تعلیم و تربیت به این امر توجه داشته باشند تا در امر تربیت کودکان و نوجوانان هر چه بیشتر ،به نماز و
ارزش هایی که در آن نهفته است توجه شود]5 [.
در گرایش نوجوانان و جوانان به نماز ،سه عنصر اصلی خانه ،مدرسـه و گروه دوستان نقش اساسی و محوری دارند .عناصر و
عوامل تأثیرگذار در محـیط خانه و مدرسه و جامعه در القای یک ارزش معنـوی و رسـانیدن پ یـام و بیـان روح نماز اگر عمالًٌ
یكدیگر را نفی کنند و یا در برنامه ها و اظهار مطالب ،هر کـدام راه و هدفی متفاوت و مغایر با یكدیگر بپیمایند ،در ذهن فرد
تناقض به وجود مـی آورنـد و پیام منجر به ایجاد انگیزه ،شوق ،اراده و عمل نمی شود .در مدرسه هنگـامی کـه کودکان و
نوجوانان ،در موقعیت های مختلف اوقات تحصیل ،هنگام شنیدن اذان ،در کالس یا در راهرو مدرسه بدون هیچ تكلفی،
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مـشاهده کننـد کـه معلمـان و مربیـان مشتاقانه ب ه سوی نماز می شتابند ،در اثر احساس همانند سازی به شوق و رغبت در
می آیند و به اقامه نماز گرایش فزون تری پیدا می کنند .بهتر است در مدرسه قبل از شروع نماز یا حتی قبل از رفتن به نماز
هفتگی جمعه ،برنا مه هایی تدارك دیده شود که زمینه احساسی خوشایند برای دانش آمـوزان باشـد ،تـا عـزم و اراده و رغبـت
و انگیزه الزم برای انجام این فریضه ،با طیب خاطر در آنان پدید آید]7 [.
در رابطه با موضوع این پژوهش مطالعات اندکی صورت گرفته است ،اما مستقیما به بررسی شیوه های دعوت دانش آموزان به
نماز نپرداخته اند  .اینک به برخی از این پژوهش ها اشاره می شود.
عسگری در تحقیقی با عنوان بررسی راه های جذب دانش آموزان به نماز جماعت مدارس متوسطه پسرانه ناحیه  1کرمانشاه
پرداخت .نتایج بدست آمده نشان داد که اختصاص یک زنگ معین جهت نماز جماعت مدارس ،نماز خواندن در منزل توسط
دانش آموز ،راهنمایی والدین جهت شناخت احكام نماز ،همراهی والدین دانش آموز جهت نماز جماعت مساجد محل می تواند
نقش مهمی در گرایش دانش آموزان به نماز داشته باشد]9 [.
کمالی نهاد در پژوهشی با عنوان بررسی علل و عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان دبیرستانی به نماز دریافت که  53درصد
دانش آموزان نماز می خوانند و  59درصد از آنان بسیار کم یا اصال نماز نمی خوانند .دانش آموزانی که در نماز جماعت شرکت
نمی کردند عواملی از قبیل :نامناسب بودن شرایط جوی نمازخانه ،نامناسب بودن امكانات فیزیكی مانند سرویس بهداشتی،
مناسب نبودن وقت برگزاری نماز ،طوالنی و خسته کننده بودن مراسم نماز را عنوان نمودند]9 [.
همچنین نتایج پژوهش جعفری اورنگی در زمینة بررسی عوامل مؤثر در گرایش دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران نسبت
به مسائل مذهبی بیانگر آن است که رفتارهای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر خانواده ( عواملی مانند تشویق فرزندان به اعمال
مذهبی ،مشارکت عملی والدین در مراسم های مختلف مذهبی و ،) ...رفتارهای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر مدرسه و رفتارهای
فرهنگی  -اجتماعی و اقتصادی حاکم برجامعه در جلب و جذب دانش آموزان نسبت به انجام اعمال دینی در مرحلة عملی تأثیر
دارند]13 [.
حسینی میان آموزش در مدرسه و نمازخواندن دانش آموزان رابطه ای معنادار یافته است .وی همچنین ،نحوه عملكرد معلمان
وشرکت آنان در نمازجماعت مدرسه ،و ارتباط صمیمانه با دانش آموزان را در برپایی هرچه باشكوه تر نمازجماعت وعالقه مندی
دانش آموزان به این امر مؤثر دانسته است]11 [.
همچنین نتایج پژوهشی دیگر نشان داد که دانش آموزان حضور کارکنان مدرسه در نماز جماعت ،روحانی بودن امام جماعت،
وجود مكان و محل مناسب و تمیز برای نماز خواندن ،تنظیم ساعت آموزشی با توجه به اوقات شرعی و نیز آموزش عملی نماز
را از روش های خوب برای ترغیب دانش آموزان به نماز جماعت دارای اهمیت ویژه ای است]15 [.
نصرآبادی و نوروزی درطی پژوهشی به بررسی عوامل درون آموزشگاهی (مانند تقویت پایه های عقیدتی ،فراهم بودن امكانات
مناسب برای فعالیت های فردی گروهی ،ارزشیابی عملكرد دانش آموزان ،توجیه اولیا ،برخورد صحیح مسئوالن مدرسه با مسائل
تربیتی و توجه به نیازهای فردی) مؤثردرگرایش دانش آموزان به برنامه های امور تربیتی (از جمله نماز) پرداخته اند .نتایج به
دست آمده نشان می دهد که دو فرضیه اساسی مربوط به تقویت پایه های عقیدتی و ارزشیابی از عملكرد دانش آموزان مورد
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تأیید قرار نگرفت ولی سایر فرضیه ها از نظر پاسخگویان تأیید شد .بین نظر دانش آموزان و مربیان به جز دو مورد ،تفاوت معنی
دار بوده است .در مقایسة نظر پاسخگویان درخصوص ابعاد ششگانه تحقیق ،تفاوت ،معنی دار بوده است]15 [.
پژوهش دیگری نشان داد که تأثیر کتب دینی ،نمازخوان بودن پدر و مادر ،شرکت مدیران ،معلمان و مربیان پرورشی در نماز
جماعت مدرسه ،تشویق دانش آموزان ،امكانات مدرسه و شرکت دادن دانش آموزان در اردوهای سیاحتی  -زیارتی در جذب
دانش آموزان به نماز به میزان خیلی زیادی موثر بوده است]11 [.
نتایج تحقیقاتی که در خارج کشور انجام شده است نیز بیان گر تاثیر و نقش عبادت بر سالمت جسمی و روحی است .برای
نمونه ،پارتیج  1بر این امر تأکید نموده است که برای ا نجام دادن عبادت های گروهی در مدارس الزم است خانواده ها ،و سازمان
های خصوصی و عمومی در اجرای این مسئولیت مشارکت داشته باشند و این مسئله تحمیلی نباشد]17 [.
کوزم  5نشان داد که یكی از عوامل مؤثر بر خشنودی زندگی ،حضور در کلیسا و پرداختن به عبادت در افراد بزرگسال می
باشد]17[.
رومانوسكی  5طی پژوهشی دفاع از اجرای عبادت روزانه در مدارس را نیازی مبرم و ضروری دانسته است و عقیده دارد که در
این زمینه درك نظرات کلیسا ،دولت وفهم فرهنگی حائز اهمیت است]15 [.
در جهان فعلی که دشمنان اسالم علیه ارزش های مقدس اسالم و انقالب اسالمی بسیج شده اند و به تهاجمات خود شدت داده
اند و به دنبال محو ارزش های دین مبین اسالم هستند ،بیش از هر زمان دیگری می طلبد که با اتخاذ تدابیر الزم در عرصة
تعلیم و تربیت و با اقدامات فرهنگی ،تهاجم فرهنگی آنان را خنثی نموده تا نسل جوان کشور واجد ارزش های اصیل اسالمی
شده و با اعتقاد و ایمان راستین به احكام الهی عمل نمایند .یكی از این ارزش های مهم انجام فریضه الهی نماز است ]19 [.لذا
در پژوهش حاضر به بررسی مهمترین شیوه های دعوت دانش آموزان به نماز ،از دیدگاه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر
آبیک پرداخته شده است.
 .2روش پژوهش ،جامعه آماری ،گروه نمونه و روش نمونه گیری
روش این پژوهش از نوع توصیفی و مقطعی است و به بررسی مهمترین شیوع های دعوت دانش آموزان به نماز ،از دیدگاه دانش
آموزان می پردازد .جامعه آماری این پژوهش شامل  5117دانش آموز (  1791نفر دختر و  1751نفر پسر ) شاغل بـه تحصـیل
در دوره دوم ابتدایی (پایه چهارم ،پنجم و ششم) درسـال تحصـیلی  99- 99در  55واحد آموزشی دبستانی (17مدرسه پسرانه و
15مدرسه دخترانه) شهر آبیک بـود ه است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید و از بین کل دانش آموزان،
به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ،تعداد  515دانش آموز انتخاب شد ،به این ترتیب که ابتدا از میان هریک از
مدارس دخترانه و پسرانه  5مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد سپس از هر مدرسه یک کالس از هر پایه به صورت تصادفی
1 - Partige
2 - Cozum
3 - Romanowski
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انتخاب گردید ،سپس پرسشنامه ها در اختیار دانـش آمـوزان قرار گرفت .نمونه ها به لحاظ پایه ،سن و جنسیت همتا گردید و
با استفاده از نرم افزار  spssو با روش آماری  Tمورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار گرفت و در آمار توصیفی نیز فراوانی،
میانگین و انحراف استاندارد گزارش گردید.
 .3ابزار گردآوری اطالعات
برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه عوامل تاثیر گذار در نهادینه کردن نماز استفاده شد که شامل  51سوال است که پایایی
آن با روش آلفای کرونباخ  3 /395می باشد .نمره گذاری این پرسشنامه به صورت درجه بندی لیكرت از  1تا  7می باشد]19 [.
 .4یافته های پژوهش
در جدول (  ) 1توصیف جمعیت شناختی آزمودنی ها از جمله فراوانی بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی ارائه شده است.
جدول ( )9فراوانی برحسب جنسیت و پایه تحصیلی

پایه تحصیلی

جنسیت

فراوانی (نفر)

درصد فراوانی

چهارم

پسر

06

91/5

دختر

50

90/5

پسر

54

95/5

دختر

55

91

پسر

59

95

دختر

03

95/5

پنجم

ششم

سپس نمرات ،با استفاده از آزمون تی تک گروهـی تجزیـه و تحلیل شد .نتایج این آزمون در جداول (  ) 5ارائه شده است.
جدول ( )2میانگین ،انحراف معیار ،اهمیت و اولویت بندی نظرات دانش آموزان به مهم ترین شیوه ها جهت نهادینه كردن نماز
شماره سوال
1

میانگین متوسط 5

شاخصهای آماری
تعداد

میانگین

عوامل و فعالیتها
دوستانم در نماز خواندن من خیلی تأثیر

4 /01

342

اولویت

انحراف

بندی

معیار

3

6/151

T

46/230

درجه

سطح

آزادی

معناداری

349

6/691

گذارند
5

والدینم مرا به نماز خواندن تشویق می كنند

342

4 /13

9

6/550

01/056

349

6/693

5

والدینم در نماز خواندن من خیلی تاثیر گذارند

342

4 /05

2

6/123

59/165

349

6/691
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1

معلم می تواند نقش زیادی در نماز خواندن

4 /23

342

5

9/204

99/511

349

6/623

دانش آموزان داشته باشد
7

معلم با تدابیر برنامه های مذهبی تأثیر زیادی

3/11

342

96

9/501

4 /523

349

6/635

در گرایش دانش آموزان به نماز دارد
7

برگزاری مسابقات در زمینه نماز

342

3/15

99

9/001

2/396

349

6/631

5

ارسال پیامک در رابطه با نماز

342

2/49

23

9/520

- 4 /923

349

6/605

9

كوتاه بودن زمان در نظر گرفته شده برای اقامه

342

3/50

1

9/339

5/231

349

6/636

نماز
9

هماهنگی بین گفتار و عمل معلمین

342

3/12

92

9/164

2/552

349

6/631

13

بردن دانش آموزان به اردوهای تفریحی

342

3/51

90

9/101

9/551

349

6/645

11

دعوت از امام جماعت روحانی و برگزاری منظم

342

3/00

93

9/192

9/545

349

6/642

نماز جماعت در مدرسه
15

نماز جماعت نوبت به نوبت كالس ها همراه با

3/15

342

0

9/211

96/109

349

6/621

معلمان
15

زیباسازی فضای نمازخانه و ایجاد فضای معطر و

3/05

342

94

9/136

9/559

349

6/640

مناسب اجرای نماز
11

تاكید دبیران در كالس به ویژه دروس پایه در

3/39

342

95

9/150

9/319

349

6/65

مورد اهمیت نماز و شركت در نماز جماعت
17

برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی

342

3/53

91

9/111

9/562

349

6/65

17

ایجاد فضای معنوی در محیط مدرسه در هنگام

342

3/63

26

9/563

- 9/231

349

6/653

اذان و نماز مانند پخش اذان و نواهای قرآنی و
مذهبی
15

مسئولیت دادن به دانش آموزان در برگزاری

3/54

342

5

9/561

0/405

349

6/639

نمازجماعت در مدرسه مانند اذان گفتن
19

برگزاری جلسات سخنرانی در مورد اهمیت نماز

3/04

342

95

9/135

9/092

349

6/645

و اثرات آن
19

تشویق دانش آموزانی كه در نمازجماعت

4 /32

342

4

9/912

91/324

349

6/626

شركت می كنند
53

دسترسی دانش آموزان به كتاب های جذاب در

2/14

342

مورد نماز در كتابخوانه مدرسه

93

22

9/529

- 3/101

349

6/606
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51

حضور فعال دبیران و مربیان و تمامی كاركنان

3/52

342

1

9/526

1/201

349

6/633

مدرسه در نمازجماعت
55

پخش كلیپ های مذهبی مربوط به نماز

342

2/55

29

9/592

- 3/391

349

6/655

55

آگاهی دادن به دانش آموزان درباره اینکه

342

2/23

24

9/546

- 0/114

349

6/600

ممکن است در هنگام نمازجماعت نتوانند در
نمازشركت كنند
51

فراهم كردن امکانات مانند وضوخانه ،آبگرم،

3/92

342

91

9/113

9/654

349

6/65

جاكفشی ،مهر و جانماز

نتایج جدول (  ) 5نشان داد که در سطح  3 /37بین میانگین متوسط و میانگین نمرات دانش آموزان در تمامی سؤاالت ،به جز
سؤاالت  55 ،53 ،17 ،5و  55تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج به دست آمده از این سؤاالت از باال بودن میانگین نمرات
دانش آموزان نسبت به سطح متوسط (  ) 5در مورد شیوه های ترویج نماز بیان شده ،حمایت کرده اند (  .) p<3 /37عالوه براین
در جدول فوق از باالترین میانگین به اولویت بندی شیوع های ترویج نماز پرداخته شده است که به ترتیب عبارتند از :والدینم
مرا به نماز خواندن تشویق می کنند ،والدینم در نماز خواندن من خیلی تأثیر گذارند ،دوستانم در نماز خواندن من خیلی تأثیر
گذارند  ،تشویق دانش آموزانی که در نمازجماعت شرکت می کنند ،معلم می تواند نقش زیادی در نم از خواندن دانش آموزان
داشته باشد  ،نماز جماعت نوبت به نوبت کالس ها همراه با معلمان ،کوتاه بودن زمان در نظر گرفته شده برای اقامه نماز،
مسئولیت دادن به دانش آموزان در برگزاری نمازجماعت در مدرسه مانند اذان گفتن ،حضور فعال دبیران و مربیان و تمامی
کارکنان مدرسه در نمازجماعت ،معلم با تدابیر برنامه های مذهبی تأثیر زیادی در گرایش دانش آموزان به نماز دارد ،برگزاری
مسابقات در زمینه نماز ،هماهنگی بین گفتار و عمل معلمین ،دعوت از امام جماعت روحانی و برگزاری منظم نماز جماعت در
مدرسه ،زیباسازی فضای نمازخانه و ایجاد فضای م عطر و مناسب اجرای نماز ،برگزاری جلسات سخنرانی در مورد اهمیت نماز و
اثرات آن ،بردن دانش آموزان به اردوهای تفریحی ،برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی ،تاکید دبیران در کالس به ویژه دروس
پایه در مورد اهمیت نماز و شرکت در نماز جماعت ،فراهم کردن امكانات مانند وضوخا نه ،آبگرم ،جاکفشی ،مهر و جانماز ،که
این موارد مهمترین نقش را از نظر دانش آموزان در ترویج نماز ایفا می کنند.
بحث و نتیجه گیری
نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که مهمترین شیوه در جهت نهادینه کردن فرهنگ نماز از دیدگاه دانش آموزان،
تشویق والدین به نماز و تاثیرگذاری آن ها در خواندن نماز بود .همچنین اولویت بعدی تاثیر گروه دوستان و شرکت آن ها در
نماز جماعت است .و در اولویت های بعدی تشویق دانش آموزان شرکت کننده در نماز جماعت مدرسه و نقش معلمان در
ترویج فرهنگ نماز قرار دارد.
این نتایج بیانگر این مساله است که ،خانواده در درجه اول و مهم ترین نهاد در تشویق دانش آموزان به فریض ه نماز است ،زیرا
خانواده اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی است که شخصیت فرد در آن شكل می گیرد ]53 [.هم چنین خداوند میفرماید خانواده
خود را ،به برپایی نماز تشویق کنید (سوره ابراهیم ،آیه  .) 13بنیان ،پایه و اساس تمامی رفتارهای افراد (فرهنگی ،مذهبی،
اجتماعی و ) ..در کانون خانواده پایه گذاری می شود و در واقع افراد پس از شكلگیری شخصیت خود وارد اجتماع (مدرسه،
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جامعه و ) ...می شوند ،لذا اگر نحوة تربیت افراد در همة زمینه ها صحیح و نهادینه شده باشد ،عوامل مخربی که در محیط
مدرسه و جامعه وجود دارند ،نمی توانند در تربیت دینی افراد تأثیر گذار باشند و باعث انحرافات آنان گردند .پس یكی از عوامل
مهم که منجر به ترغیب دانش آموزان به نماز می شود ،میزان پایبندی والدین به مسائل اعتقادی و مذهبی است ،هر چقدر که
والدین به این مسائل (نماز ،روزه و ) ...اهمیت بیشتری بدهند ،به همان اندازه فرزندان نیز به سمت این عوامل رغبت پیدا می
نمایند ]51 [.در درجه دوم گروه دوستان و همساالن قرار دارد که نماز خواندن آنان و همچنین تشویق آنان به نماز می تواند
تاثیر مهمی در ترویج این فریضه الهی در بین دانش آموزان داشته باشد .زیرا داشتن دوست و برقراری روابط اجتماعی با
دیگران از نیازهای اساسی دانش آموزان بخصوص در سنین کودکی و نوجوانی است .رفیق خوب و شایسته برای کلیه طبقات
مردم در تمام ادوار زندگی ارزنده و مهم است کودك از طریق برقراری روابط با دوستان زمینه کنش متقابل را درك می کند
که در آن قواعد رفتار را می سنجد و کاوش می کند .روابط با همساالن در سراسر زندگی اهمیت خود را حفظ می کند و در
شكل دادن به نگرش ها و رفتار افراد اهمیت پایداری دارد ]55 [.مدرسه ،معلمین و مربیان در جایگاه سوم اهمیت قرار می
گیرند ،زیرا اگر دانش آموزان در زمینة مسائل دینی از سوی خانواده دارای کم و کاستی باشند ،مسئولین مدرسه با آگاهی دادن
به دانش آموزان و بیان فلسفة دین و مسائل دینی برای آنان ،منجر به معرفت آنان نسبت به این مسائل شده ،و وقتی که فرد
نسبت به هر مسئله ،دالیل و اهمیت آنان شناخت داشته باشد ،راحت تر به سمت آن مسئله گرایش پیدا می نماید ،لذا عامل
مدرسه می تواند به عنوان مكمل عامل خانواده در نظر گرفته شود و کم و کاستی های آن را جبران نمایند ]55 [.مدرسه می
تواند با اقداماتی نظیر ،ساعت مشخصی برای اقامة نماز در اول وقت شرعی داشته باشند ،مكان مناسب و بهداشتی برای
برگزاری نماز در نظر گرفته شود ،از اقامه نماز طوالنی خودداری گردد ،معلمین و کارکنان همگی در نماز جماعت مدرسه
شرکت نمایند ،در برگزاری نماز جماعت به دانش آموزان مسئولیت داده شود ،مكان مناسب برای وضو گرفتن احداث شود،
دانش آموزان شرکت کننده در نماز مورد تشویق قرار گیرند و از روحانیان برای اقامه نماز و آگاهی دادن در خصوص اهمیت
نماز استفاده گردد ،نقش موثری در دعوت دانش آموزان به نماز ایفا کنند.
نتایج بدست آمده در این پژوهش با تحقیقات مرادی و موسوی پور[  ]51همسو است ،آنان در پژوهش خود به تاثیر عوامل
خانوادگی از جمله :نماز خواندن والدین و تشویق دانش آموزان توسط والدین به نماز و عوامل درون مدرسه ای از جمله:
برگزاری نماز اول وقت و وضعیت نم ازخانه ،در ترویج نماز تاکید نموده اند.
در تحقیقات جعفری و اورنگی[  ]13آشنایی دانش آموزان به احكام نماز ،شرایط و امكانات فیزیكی مدرسه و برنامه ریزی
مدیران و مربیان ،داشتن نمازخانه مناسب ،اختصاص ساعت و زنگ نماز ،پخش به موقع اذان و حضور به موقع امام جماعت ،و
در تحقیقات عبدی[  ]57مكان مناسب برای نماز ،حضور معلمین و مسئولین مدرسه و حضور امام جماعت روحانی ،و در
تحقیقات مایلی[ ]57آشنایی دانش آموزان با آثار و نتایج نماز ،در نظر گرفتن وقت مناسب و کافی ،مكان مناسب از عوامل مؤثر
جهت حضور دانش آموزان به نماز جماعت معرفی شده است که با نتایج پژوهش حاضر همسو است.
بعد از شناسایی عوامل تاثیرگذار در ترویج نماز در میان دانش آموزان که به استناد پژوهش حاضر شامل عوامل خانوادگی ،گروه
همساالن و عوامل درون مدرسه ای می گردد دستگاه ها و سازمان های مسئول از جمله آموزش و پرورش اهتمام ویژه ای به
آموزش والدین ،معلمین و کارکنان مدارس در جهت آشنایی بیش تر آنان با مباحث نماز از جمله شیوه های جذب دانش
آموزان به نماز پیش بینی نماید  ،همچنین والدین و اولیا مدارس باید توجه ویژه ای به گروه های دوستی دانش آموزان خود
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داشته باشند چون تاثیر این گروه ها غیر قابل انكار می باشد .در هنگامی که دانش آموزان (درخانه و مدرسه) در حال اقامه نماز
هستند مورد تشویق قرار گیرند تا انگیزه آنان دوچندان شود.
ازجمله محدودیت های این پژوهش ،می توان به جامعه و نمونه مورد پژوهش و تأثیر متغیرهای فرهنگی اشاره کرد .درصورتیكه
چنین پژوهشی در جامعه و نمونه های دیگر ،و همچنین در سنین نوجوانی نیز انجام شود ،قابلیت تعمیم بیشتری خواهد داشت.
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