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 ده یچک

تأثير بسزایى در    اشته وترین جلوه نياز است که ارتباطي گسترده با ابعاد مختلف زندگي انسان دعالي  نماز
تمام نظام و روابط انـسـانـى را تنظيم و اصالح    ،و شـرایـط و آدابش   ردزندگى فردى و اجتماعى فرد دا

بسيارى از جوامع را به در جـهان امروز که لجام گسيختگى فرهنگى به شدت سالمت و امـنيت    .کندمى
مساله بي انگيزگي جوانان به نماز خواندن مورد توجه پژوهشگران دیني قرار گرفته    مخاطره انداخته است،

منجالب گناهان   تواند ناجى افراد از سقوط درامدادهاى غيبى خداوندى مى بهنـماز و توکل است. چرا که  
تاثير عوامل فردی وشود.   ميزان  به  و   لذا دستيابي  اردبيل  آموزان ساکن شهر  دانش  ميان  اجتماعي در 

  ی ريگبا نمونه  يليتحل  و  یآماربه روش    پژوهش حاضر  .متغيرهای مرتبط با آن هدف اصلي مطالعه بوده است 
  44درصد، مساجد و محافل معنوی    44درصد، نگرش فردی    7/41نشان مي دهد که: دوستان    يتصادف

درصد بيشترین ارتباط را   3/46درصد و والدین با   40درصد ، رسانه  3/40درصد ، معلمان و محيط مدرسه 
آشنا شوند تا بتوانند با تبيين فلسفه  نماز    باید با راهکارهای مناسب جهت ترغيب فرزندان به   نیوالدلذا     .دارد
 را جایگزین بي انگيزگي به نماز نمایند. دیني تیهو نماز،
 

 نماز  جوانان،جذب  ي،اجتماع املعو ، یفرد عوامل:  واژه های کلیدی

 

 مقدمه  -1

ای که باعث تکامل انسان، که همان هدف  ترین وسيله ارتباط ميان خالق و مخلوق است، وسيلهنماز عالي   
برترین جلوه این رکن مهم اسالم،  بود.  به دنيای ملکوت خواهد  او  تعبد و  از آفرینش اوست و عروج  ی 

کند. تمام تالش انبياء هستي است که سعادت دنيوی و اخروی او را تضمين ميبندگي خلق در برابر خالق 
ها بوده است، به طوری که حتي در  و ائمه معصوم از ابتدای آفرینش، احيای این فریضه مهم برای انسان

 (. Qaraati, 1995آوردند )ترین شرایط نيز آن را به جا مي سخت

 
 دکترای فقه و مباني حقوق اسالمي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اردبيل - 1
 مبلغه اداره کل تبليغات اسالمي اردبيل  - 2
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روایات ما به حدی است که اساس و ستون دین معرفي شده است و توجه به نماز در قرآن و احادیث و  
آنچه مایه نگراني در جامعه امروزی است این است که   بدون آن هيچکدام از اعمال انسان پذیرفته نيست.
شود و آنچه  انگاری و حتي به دست فراموشي سپرده مي این واجب مهم به خاطر برخي مسائل به باد سهل

دران در درجه اول و مربيان مدارس در درجه دوم و سپس عالمان دین در سطح جامعه وظيفه پدران و ما
انگيزه آوردن  وجود  به  با  است،  تا  است  جوانان  و  نوجوانان  ميان  در  رغبت  و  ایجاد شوق  و  دروني  های 

،  بخشي آنها نسبت به آثار فردی و اجتماعي نماز، آثار روحي و رواني آن در عرصه بهداشت رواني آگاهي
های زاید بدن و در نهایت سعادت فواید آن بر جسم انسان با حرکات و اعمال آن مثال در تخليه انرژی

دنيوی و اخروی، راه انبيا و ائمه را در پيش بگيرند. نقش هرکدام از افراد ذکر شده در باال برای ایجاد انگيزه  
را ک تا عواملي  انکارناپذیر است  نوجوانان و جوانان  باعث کمرنگ و یا فراموش شدن این  و رغبت در  ه 

ترین دستور الهى تردیدى نيست که بعد از اصول دین، اولين و بزرگ گردد، از بين ببرند.فریضه پرفيض مي
ترین اعمال و جلوه شکوه دین که بيانگر اوج  چشم پيامبر)ص(، سازنده  که ستون دین، معراج مومن، نور

بار با تعبيرات مختلف   46است. نماز آن چنان مهم است که در قرآن    بندگى انسان در پيشگاه خدا است، نماز
  »نماز، :  است  شده  بنا  چيز  پنج  بر   اسالم:  فرمود(  السالمآن سخن به ميان آمده است. امام باقر )عليه  قامهاز ا

»نمازموجب اجابت  :  دفرمایياکرم )ص( م  امبريپ  زي. و ن«1( السالمعليهم)  بيت   اهل   والیت  و   روزه   حج،  زکات،
 يآموزش  یهاریزیو برنامه  یو هنر   يفرهنگ  یهانماز، تالش   تيبا توجه به اهم «.2اعمال است   يدعا و قبول

ویژه   روز در ميان مردم بهو اجرا شود که نماز، با کيفيت مطلوب، روزبه  ي طراح یاگونه و غيره، همه باید به 
 شكي مند گردند. ببهره  يو روشن  يپاک  یاز این چشمه  يراستهمه به    جوانان رونق گيرد و  و  نوجوانان
اندرکاران اداره مساجد، بيش از دیگران صدا و سيما و دست   ،يو آموزش  يمتعدد امور فرهنگ  یهادستگاه

به نمازگزار و شناخت او از نماز و بکارگيری   ،ی ابعادباید احساس مسئوليت کنند. ميزان ثمردهي نماز در همه
برداری از ميزان ثمربخشي نماز و بهره آن بستگي دارد. هر قدر نماز بهتر شناخته شود، کارآیي آن بيشتر و

ی ی عروج، یك معراج، یك سفينه عنوان مثال، نماز یك باالبر و وسيله ه  تر خواهد شد؛ بزیادتر و گسترده  آن
در    عوامل فردی واجتماعياین تحقيق به دنبال دالیل تغيير نگرش جوانان نسبت به نماز و نقش  پرواز است. 

.  در مدارس استان اردبيل بيان نماید  راهای اشاعه و ترویج فرهنگ نماز  ایجاد انگيزه به این مهم است تا راه
است،    باخته  رنگ  ما  جامعه  در  که  است  آن  برپاداشت  و  نماز  اقامه  است   توجه  شایان  ميان  این  در  آنچه

برپاداشتي عظيم در سطح کوچك خانواده و پس از آن در سطوح بزرگتر محله، مدرسه و در نهایت تمام  
در سطح جامعه، به ویژه نقش آن در خودکنترلي نوجوانان و جوانان   جامعه، توأم با آگاهي از آثار اقامه نماز 

ای پاک و سالم رهنمون خواهد شد. انسان خليفه الهي است که الیق رسيدن  که قطعاَ ما را به داشتن جامعه
نفس   مراقب  انساني  به کمال  برای رسيدن  باید  انسان  توجه داشت که همين  باید  است. ولي  به کمال 

هاى گوناگونى که خداوند خود باشد و در سایه تقوا و خود کنترلي و به کارگيرىِ توانائى   سرکش در وجود
در وجودش به ودیعت گذاشته، از عهده غرائز و نفسانيات خود برآید. این خود کنترلي با ذکر و یاد خدا و 
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ت الهى؛ با احساس پناه بردن به اوست؛ با احساس نياز به پروردگار؛ با احساس حقارت خود در مقابل عظم
ناشى از ذکر است. انسانى که باتقوا    هاى خود در مقابل جمال مطلق حق متعال است. اینها همهزشتى

شود.  مراقب خویش و متذکر است، به هيچ وجه منشأ شر و ظلم و فساد و طغيان و بدى به این و آن نمي
گرفته، او را از فحشا و منکر منع مي کند و  شود، واعظ درونىِ انسان که با نماز جان  وقتى مشغول نماز مي

کند. اهميت نماز تا حدی است که هر روز چند بار باید تکرار  با تکرار و گذر زمان دل را خاضع و خاشع مي
 شود. شود. در حالي که سایر عبادات مانند روزه، که سالى یك بار؛ حج، که عمرى یك بار واجب مي 

اقعي و خالص و بدون ریا خوانده شود، از دل انسان گرفته تا سطح جامعه  اگر در جامعه اسالمي نماز، و   
کند. در اهميت نماز همين بس که نقش بسيار مؤثر در کاهش  و تا سطح حاکميت بر جامعه امنيت پيدا مي

 کند. گناهان دارد، که دوری از گناه باطن انسان را شکوفا مي
توجهي و  ترک نماز مقدمه بسياری از گناهان از جمله روابط غيرسالم نوجوانان است به طوری که کم   
آوردی جز تنزل انسان از مقام واالیش به همراه ندارد.  ی گناهان متعدد شده و رهتوجهي به نماز مقدمهبي

ها مستحکم ساخت تا را در این زمينه  باید با گرایش به نماز خالص، زمينه گناه را از بين برده، مرزهای تقوا
افزایش و جوشش علم شروع شود. حال با توجه به این که نوجوانان در آینده نزدیك علمداران خانواده  

روش تا  است  آن  بر  تحقيق  این  شد.  اشاعهخواهند  در  اجرا  قابل  و  کاربردی  بين  های  نماز  فرهنگ  ی 
توجهي به  دازد و علل کاهش انگيزه به اقامه نماز و تأثير کمآموزان  استان اردبيل و ترغيب آنان بپردانش

توجهي و  یابي کند و راهکارهایي جهت این امر ارائه گردد تا بتوان جامعه را از این معضل بينماز را ریشه
نماز که مسلماً دربردارنده نادرستي در سطح جوامع اسالمي مي سبك شمردن  باشد، نجات  ی پيامدهای 

ن ی مسلمان را به تهذیب اخالقي و ی افراد جامعهتواند همهماز، برترین چيزی است که ميبخشد زیرا 
 تعالي روحي و معنوی برساند. 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق-2

 مبانی نظری -1-2
ترین دستور الهى که ستون دین، معراج مومن، نورچشم پيامبر )ص(، بعد از اصول دین، اولين و بزرگ   

ن اعمال و جلوه شکوه دین، که بيانگر اوج بندگى انسان در پيشگاه خدا است، نماز است. نماز آن  تریسازنده
بار با تعبيرات مختلف از اقامه آن سخن به ميان آمده است. نماز، سابقه    46چنان مهم است که در قرآن  

نماز بوده است.    بس طوالني دارد و قدیمي ترین عبادتي که در تمام دوران گذشته وجود داشته، همين
 سابقه نماز قبل از خلقت آدم بوده، گِلِ آدم هنوز سرشته نشده بود که فرشتگان در بهشت نماز مي خواندند.

در شریعت همه پيامبران الهي )از آدم تا خاتم االنبيا عليهم السالم( دستور به نماز وجود داشته است که     
ز طرف خداوند به آن توصيه شده است. با مطالعه در آیات قرآني،  نماز و اقامه آن، از واجبات مهمّي بوده که ا

منابع روایي و تاریخي، در آیين پيامبراني چون شيث، ادریس، نوح، صالح، ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، یعقوب،  
داوود، سليمان، یونس، ایوب، خضر، زکریا، یحيي، شعيب، موسي، عيسي و حتي حضرت مریم نيز نماز با  

هزار پيامبران الهي با    124پس تمامي    .   (Majlisi, 1984: 263)  ی متفاوت وجود داشته استکيفيت ها
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نماز مانوس بوده و سفارش کننده به آن بوده اند. خداوند به همه آنها وحي کرده که  کارهای خير را انجام 
 دهند و نماز را برپا دارند وزکات را بپردازند.  

قرائت   تقليد،  مراجع  فتاوای  )طبق  است  واجب  باشد  داشته  توانایي  که  هرکس  بر  نماز   Baniصحيح 

Hashemi Khomeini, 2006  و امروزه نيز با توجه به گسترش مراکز آموزشي و فراهم بودن امکان )
یادگيری برای همه، الزم است که به قرائت صحيح نيز توجه بيشتر شود. قرائت صحيح نماز توسط والدین 

آموزان و اختصاص  فرزندان دارند و توسط امام جماعت با صدای بلند برای دانشکه نقش الگویي برای  
دقایقي چند برای این مورد قبل از نماز نيز کارساز خواهد بود. هر چيزی در هستي زمان و مکان خاص 

ن فایده خواهد بود. در دیخود را دارد به طوری که اگر از زمان و مکان خود خارج شود چه بسا تباه و بي
اسالم نيز زمان خاصي برای هرکدام از نمازها قرار داده شده است که ادای آن در زمان خاص خود واجب  

های ائمه معصومين نيز بدان  است. این مسأله در قرآن بسيار مورد توجه قرار گرفته شده و حتي در کتاب
 پرداخته شده است. 

و زیباترین شکلش، که جماعت است، بخوانند. حتي  قرآن کریم دستور داده تا مسلمانان نماز را به بهترین  
در قبل از اسالم، در ادیان گذشته نيز، نماز جماعت مورد تأکيد خداوند بوده است. روایات اسالمي در پاداش  
و ارزش نماز جماعت فراوان است. به طوری که نماز جماعت با تأخير را از نماز فرادای اول وقت بهتر 

این  دانسته نتایج مثبت )آثار معنوی، اجتماعي،  اند. دليل  آثار و  به دليل  نماز جماعت قطعاً  همه توجه به 
ترین و باشد. نماز جماعت، بهترین، بيشترین، پاکسياسي، اخالقي و تربيتي( آن برای افراد و جامعه مي

کدیگر و  اجتماعات دنياست و نوعي دید و بازدید مجاني و آگاهي از مشکالت و نيازهای ی  ترینخرجکم
( . آمرزش و محو گناهان، نجات  Qaraati, 1995: 212زمينه ساز تعاون اجتماعي بين آحاد مسلمين است )

از دورویي و نفاق، دعای خير فرشتگان برای نمازگزاران به جماعت، نزدیکي به خداوند، استجابت دعا، مایه  
ز صراط، آزادی از آتش دوزخ، نجات از بيني مردم به نمازگزاران، مونس در قبر، عبور ارحمت الهي، خوش

مراحل ترسناک قيامت از آثار معنوی نماز جماعت است که در احادیث و روایات به آن اشاره شده است و  
این امر لزوم توجه بيشتر به اقامه نماز جماعت بين تمام مردم مخصوصا نوجوانان و جوانان چه در مساجد  

 کند. و چه در مدارس را آشکار مي
اقامه نماز، چيزى فراتر از گزاردن نماز است، یعنى فقط همين نيست که کسى خود به عمل نماز قيام     

خواند، به راه افتد و دیگران را نيز به راه  کند؛ بلکه این نيز هست که در جهت و سمتى که نماز بدان فرا مى 
خداجویانه و خداپرستانه بسازد و   اندازد. جو و فضاى زندگى خود و دیگران را جوى نمازگزارانه، یعنى جوى 

تربيت دیني در نوجواني، توجه دادن  . ( Khamenei, 2008: 15همه را در خط و جهت نماز به راه افکند )
اقناع مي  را  او  تنها احساسات مذهبي  نه  او و خدا،  بين  رابطه انس  ایجاد  نماز و عبادت،  به  بلکه  او  کند، 

آورد. و از همه آنها  ا هم مهار کرده و رفتار او را تحت کنترل در ميتمایالت طبيعي و هواهای نفساني او ر
از  مهم که  را  شدید  گناه  احساس  آشفتگي،  ترس،  نگراني،  عاطفي،  فشار  دروني،  رنج  احساس  اینکه  تر 

 برد.های این دوره است، از بين مي ویژگي
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انج    شده،  وظایف محول  آن  اساس  بر  که  است  دروني  مراقبتي  و خودکنترلي  ناهنجار  رفتارهای  و  ام 
اجبار و  غيرقانوني ترک مي  افراد بدون  بر اساس آن،  این دیدگاه خودکنترلي فرایندی است که  شود. در 

پيشبرد اهداف سازمان   دهند و از بيشترین توانشان در جهتتهدید و تطميع، به وظایف  خود تعهد نشان مي 
عوامل تأثيرگذار بر فرهنگ خود کنترلي با رویکرد    . (Drisavi and Faqihi, 2013: 76کنند )استفاده مي

اسالمي عبارتند از: ایمان و اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد، عبادات الهي، وجدان نسبت به انجام دادن کار با  
کریم واژه صریحي داللت بر خودکنترلي ندارد، امّا آیاتي که در خصوص قلب و نفس تبيين کيفيت. در قرآن 

کریم برخي عوامل موجبات تقویت این خصيصه در سياق خود بر این امر داللت دارند. از منظر قرآن    اند، شده
آورند.  از ای دیگر از بروز این صفت عالي در انسان ممانعت به عمل ميرا در انسان فراهم آورده و دسته

سوی دیگر پيروی از هوای  باشد و از  ترین عوامل تقویت خودکنترلي ایمان، توکل، نماز و روزه مي مهم
روند. نتيجه  ترین موانع این صفت به شمار ميی شيطان از مهمنفس، غفلت از خود، زینت دنيا و وسوسه 

خودکنترلي در انسان موجب ایجاد و بروز صفات زیبایي چون صبر، هدایت، اخالص و اطاعت است که  
ترین یکي از مهم  .  (Drisavi and Faqihi, 2013: 76کند )سعادت دنيا و آخرت انسان را تضمين مي

گير خود شخص است؛  ثمرات خودکنترلي تقواست؛ آثار کنترل کردن یا عواقب کنترل نکردن نفس دامن
 گر خودکنترلي در قرآن کریم، مربوط به نفس و قلب است. بيشترین آیاتِ حکایت

های توحيدی، استحکامي در طبق فطرت خداجویي، احساسات و عقل با تکيه بر هدایت وحي و ارزش     
گردد. اگر عقيده و فرهنگ نماز با  کند که ضامن سعادت و کمال  کودک و نوجوان ميشخصيت ایجاد مي

عواطف و احساسات او پيوند یابد، موجب دوام عقيده در وجودش خواهد گردید و باعث ارتباط اساسي و  
کند. در این صورت نماز، ستون دین،  اندگار ميبنيادین خواهد شد که دوستي و عشق به نماز را تقویت و م

پرچم عزّت، کشتي نجات و چراغ هدایت او خواهد شد. طهارت اهم امور برای عبادت است زیرا طهارت 
است   شده  وارد  اخبار  و  آیات  در  آن  مدح  جهت  این  از  است،  باطن  طهارت  حصول  ی  وسيله  ظاهر، 

(Naraghi, 2010: 823).  وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرین: و خدا کسانى را که خواهان   فرماید:خدای تعالي مي«
 «.  1دارد اند دوست مى پاکى

قوانين اسالمي جنبه های معنوی و روحي انسان را در نظر گرفته و برای آسایش و تقویت آن، دستوراتي     
همچون عبادت و نماز را صادر کرده است. عمل به دستورات حيات بخش اسالم، موجب آسایش و طهارت  

داند او از جهت جسم روح و باعث بهداشت و سالمت روان است؛ زیرا خداوند که آفریننده انسان است، مي
هایي را جهت کسب سالمت روح و آرامش روانش  هایي دارد، و بر همان اساس، روشو روح، چه نيازمندی

 مشخص فرموده است. 
شود که در آن توجه قلبي باشد. شروع نماز با  اصل نماز توجه قلبي است و از نماز آن مقداری قبول مي   

قلب ارزشي ندارد. در اصل یکي از شروط نماز همان حضور قلب است. قلب و نيت است. نماز بدون حضور  
باتوجه به مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در منابع متعدد، عمده عواملي که منجر به عدم حضور  

شوند، عبارتند از: هرزگي قوه خيال، دنياپرستي، پرت شدن حواس ظاهری، وسواس در  قلب در نماز مي
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توجهي به  انگاری در ادای به موقع آن، بيت پروردگار، عدم توجه به هدف نماز، سهلقرائت، غفلت از عظم
 ,Qaraati, 1995; Khomeinie, 2015 Qaraatiمقدمات نماز، غفلت از مرگ، ضعف قوای جسماني و ... )

2008; Maliki Tabrizi, 2011; Azizi Tehrani, 2006 توجه به موارد ذیل کمك شایاني در حضور .)
 افراد خواهد داشت:  قلب
توبه و استغفار کردن قبل از نماز، اقامه نماز در اول وقت، اقامه نماز با خشوع و خضوع با یادآوری عظمت     

پروردگار، انتخاب مکان خلوت و بي سرو صدا و به دور از مناظر جالب توجه، حضور در نماز جماعت، توجه  
 ,Qaraati, 1995; Khomeinieب و مستحبات آن و .... )به معاني نماز و اذکار آن، رعایت مقدمات واج

2015 Qaraati, 2008; Maliki Tabrizi, 2011; Azizi Tehrani, 2006) 
یابد  امروزه در روان شناسي این موضوع به اثبات رسيده که به واسطه تلقين به نفس، مریض بهبودی مي   

چندین مرتبه در نماز، خود را از جمله صالحان  و یا بر عکس، فرد سالم مریض مي شود. شخص نمازگزار، 
گذارد و  سازد، از این رو به طور طبيعي در او اثر ميداند و خود را فروتن و خاکسار ميو در ردیف آنان مي

آید. قرآن با نمونه هایي که آورده الگوی صالح بودن را برای مسلمانان  در ردیف بندگان صالح خدا در مي
 . (Hormoz and Mohammadi, 2011: 110ترسيم کرده است )

از مسائلي که در نماز نوجوانان نقش اساسي دارد؛ رفتار والدین است که با توجه به مثبت و یا منفي بودن     
تواند نقش مخرّب و یا سازنده داشته باشد. والدین در نمازخواني و یا  رفتار آنها به خصوص در مورد نماز مي

وجوانان نقش بسزایي دارند، به خصوص در دوران کودکي که تمام ارتباط آنها با نماز نخواندن کودکان و ن
-والدین به ویژه مادران است و نقش الگویي برای کودکان دارند. به همين دليل است که امام باقر )عليه

هم   دهيم نماز بخوانند، پس شمافرمایند: »هنگامي که فرزندان ما پنج ساله شدند دستور ميالسالم( مي
 .  (Hor Ameli, 1988:12وقتي فرزندانتان به هفت سالگي رسيدند آنها را به نماز دستور دهيد« )

آموزان و جذب آنها برای اقامه نماز جماعت، الگو بودن مدیران و  های اصلي تشویق دانشیکي از راه   
 معلمان است.

ای دارد. با توجه به  به نماز نقش عمدهآموزان  وضعيت اعتقادی دوستان و همساالن نيز در ترغيب دانش   
آموزان و مدرسه باید مواظب باشند که  آموزان و تأثيرپذیری خيلي زیاد از همساالن، اوليای دانشسن دانش

دهد. والدین باید سعي کنند با  این ارتباطات عالوه بر بعد ظاهری، بعد اعتقادی را نيز تحت تأثير قرار مي 
هایي فرزندان متدین و  ن ارتباط و رفت و آمد داشته باشند؛ چرا که چنين خانوادهها و افراد متدیخانواده

 توانند بر افکار و اعمال کودک آنان اثر مثبت و سازنده بگذارند.  نمازخواني دارند که مي
گردند.  ها همان گونه که عامل مصونيت اخالقي هستند، در مواردی عامل فساد و انحراف مي معاشرت     

توانيم شرایطي فراهم سازیم که او را با دوستان و معاشران مذهبي و تربيت یافته همدم سازیم، خود  اگر ب
    .  (Qaemi, 2006: 38ایم ) بخشي مهم از این راه طوالني و عظيم تربيت مذهبي او را طي کرده

 

 پیشینه تحقیق  -2-2
 تحقيقات زیادی در این زمينه صورت گرفته است که چند نمونه اشاره مي شود:  
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  به  دبيرستاني  آموزان   دانش   گرایش  بر   مؤثر   عوامل  و  علل  بررسي   عنوان  با  پژوهشي  در(  1371)  کمالي   
  نماز  اصالً   یا  کم  بسيار  آنان   از  درصد  28  و   خوانند  مي  جماعت   نماز  آموزان  دانش  درصد  70  که  دریافت  نماز
  شرایط   بودن  نامناسب:  قبيل  از  دالیلي  اند،  نکرده  شرکت  جماعت  نماز  در  که  آموزاني  دانش.  خوانند  نمي

  نماز،  برگزاری  وقت   نبودن  مناسب  بهداشتي،  سرویس   مانند  فيزیکي   امکانات  بودن   نامناسب   نمازخانه،   جوی
 . اند نموده مطرح را نماز  مراسم بودن  کننده خسته و طوالني

  آموزان   دانش   بين  در  نماز  به   گرایش   ایجاد  رهای  راهکا  بررسي  پژوهش  دادن  انجام  با(  1379)  بهرامي    
  دانش  ميان  در  نماز  به  گرایش  ميان  که  است  یافته  دست  نتایج  این  به  لرستان  استان  راهنمایي  مدارس
 بيشتر  پسران  به  نسبت نماز  به   دختر   آموزان   دانش  گرایش   و    دارد  وجود  معنادار  تفاوت   پسر  و   دختر  آموزان

  گرایش   در  را   نماز  به   مادر  و  پدر  اهميت  و   آموزان  دانش   تشویق   امکانات،  و نمازخانه  وجود  همچنين، .  است
 . است  دانسته مؤثر بسيار نماز به   آموزان دانش

 ضرورت   موارد  مسجد  و  نماز  به  جوانان  جذب  چگونگي  عنوان  با  خود  پژوهش  در  ،(1389)  آبادی  فتح   
  توسعه   اعتياد،  و  انحراف   خطر  توسعه   جرایم،  روزافزون   گسترش   و  توسعه  در  را   جامعه  از   گروه  این  جذب

  زمينه در  تردید و  شك  و  دوراهي وجود جوان، نسل  کردن  فاسد برای  جهاني هایعرصه  در دشمن تبليغات
  حتي   و  عاطفي  رواني،  تصادمات  و  تنگناها  در  که  مطمئن  و  امن  پناهگاهي   به  جوان  نسل  نياز  مذهب،

 : زیر کلي دسته پنج در را جذب اصلي عوامل و کرده بيان اجتماعي
 نمازگزاران و مساجد خادمين امنا، هيأت جماعت، امام دوستان، و خانواده: شامل  انساني، عوامل -1 
  هافعاليت و امکانات -2 
 الگوهای  ارائه  جوانان،  زندگي  با  مسجد  پيوند  جوانان،  دیني  هویت  ارتقای:  جمله  از  ها،برنامه   و  طرح  -3 

 ... و جوانان به نمازگزار موفق
   تلویزیون و رادیو جمله از جمعي هایرسانه  -4
 . است نموده  پرورش، بررسي و آموزش -5

 جذب  در  هاکوتاهي  ترینمهم  از  یکي   نماز  به  جوانان  جذب  در  ادبيات  تأثير  پژوهش   در(  1389)  وحداني   
  نيازمند  را   امروز  جوان .  است  کرده  معرفي   هنر  تأثيرگذار  زبان  از  استفاده  عدم   را،  نماز  و   مسجد  به  جوانان

  غني  ادبيات  ی¬آیينه  در  نماز،  برانگيز   شوق   هایجلوه  و  تلنگرها  این  از  بسياری  که   دانسته  هنری  تلنگر
  تواند مي  که  است،  ما  بزرگوار  امامان  احادیث  و  کریم  قرآن  آیات  از  ژگرفته  بر  آن  بيشتر  و.  زندمي  موج  فارسي

 .  باشد  جوانان بخصوص  ها،انسان پریشان و مشتاق های دل در وصال شوق یبرانگيزاننده 
  هدف   نماز،   به   گرایش   در  والدین از فرزندان  پذیری  تأثير ميزان  تحقيق  در (  1389)  اسدی  –  آقامحمدی   
  95  از  بيش  با  که  است  بوده  نماز  به  گرایش  در  والدین  از  فرزندان  تأثيرپذیری  ميزان  بررسي  پژوهش،  از

 ميزان   از  بيشتر  جماعت  نماز  به  دختر  فرزندان  هدایت  در   والدین  تأثير  ميزان  که  است  گفته  اطمينان  درصد
 . است پسرانشان هدایت در آنان تأثير
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  با نيز جامعه  و  مناسب  امکانات  ایجاد  با مدارس  خود،  کردار  و  رفتار  با  والدین  تحقيق  این  نتيجه براساس   
 ميل تا کرده عمل هم با تنگاتنگ و هماهنگ ارتباطي در آنان، مشکالت رفع و جوان قشر نيازهای تأمين

 .گردد بيشتر اعتقادی اصول و  نماز  به او پایبندی به جوان  رغبت و
  به   نماز  تأثيرات  بررسي   به  اجتماعي  و  فردی  زندگي   در  نماز  نقش   عنوان  با   تحقيقش   در(  1389)  شهابي    

 کردن  ستایش  را  خود  از  برتر  انسان  نياز  تحقيق  این  در.  است  پرداخته  روح  مختلف  ابعاد  بر  رفتار  یك  عنوان
  اراده  تقویت  و  جامعه  در  اميد  تقویت  به  نياز  همچنين  و  است  آن  ارضاء  و  رفع  برای  پروردگار  ستایش  و  است

 . است داده قرار  بررسي مورد  نيز  را استرس و رواني فشار کاهش و
 مختلف  عوامل   ميان   در  فوق   هایپژوهش  که   است   این  در  هاپژوهش  سایر   با  ما  پژوهش   تمایز  وجه    

  متعدد  عوامل  نقش  حاضر  پژوهش  ولي   اند،پرداخته  خانواده  یا  مدرسه   بعد   یك  به   تنها  نماز،   اقامه  بر  تاثيرگذار
  نماز   به   آموزان   دانش   جذب  در  را  رسانه   جماعت،  نماز  و  مساجد  دوستان،  فردی،   نگرش  مدرسه،   والدین،
 . است داده ارائه کاربردی راهکارهایي هرکدام تاثيرگذاری به   توجه با  و کرده بررسي

 

 اهداف پژوهش -2-3
هدف این طرح پژوهشي، ارائه راهکارهای کاربردی برای جذب دانش آموزان به نماز در مدارس استان  

بررسي علل و عوامل کاهش انگيزه نوجوانان و جوانان به نمازخواندن، در طول پژوهش،  اردبيل است. پس از  
بيش از پيش به اهميت نقش والدین در تعميق باورهای دیني از جمله فریضه پرفيض نماز پي بردیم و  

و تالش نمودیم گام به گام هم با والدین که نقش بسيار مهمي در تحقق این امر دارند و هم با مدارس  
 هایي کاربردی  برای جذب فرزندان به نماز را ارائه دهيم. مساجد همراه شویم تا شيوه

 نظر بوده است:  در این رابطه اهداف ویژه ذیل مورد    
 ـ تعيين ميزان تأثيرپذیری نوجوانان از الگوهای خانواده، جامعه و مدرسه.1   
 . ينید یـ تعيين گرایش غالب نوجوانان به نوع خاصي از باورها2   
 نوجوانان به نماز خواندن.   شیگرا ( دريدولتريغ و يـ تعيين تأثير نوع مدرسه )دولت3   
 ارتباط با خدا با نماز خواندن.   تيفيـ تعيين دیدگاه نوجوانان نسبت به ک4   
 نماز خواندن.   ياجتماع و یآموزان نسبت به ثمرات مثبت فردـ تعيين دیدگاه دانش 5   

 با توجه به اهداف تحقيق، فرضيه ها و سواالت تحقيق به شکل زیر مطرح مي گردد:     
 : ژهیو هایپرسش ایبه صورت پرسش   
 ارتباط معناداری وجود دارد.فرزندانشان به نماز و گرایش   نیـ بين نماز خواندن والد1
 نوجوانان در جذب به سوی نماز از همساالن خود تأثيرپذیری بسياری دارند.  -2
آموزان با کسب معرفت های الزم در این مورد و جذب آنها به نماز ارتباط  بين نگرش فردی خود دانش  -3

 معناداری وجود دارد. 
آموزان تأثيرگذار  -محافل معنوی و نوع رفتار امام جماعت در نماز خواندن دانشحضور در مساجد و    -4

 است. 
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آموزان به نماز های مدرسه و گرایش دانشبين نماز خواندن معلمان و دیگر عوامل مدرسه و برنامه  -5
 ارتباط معناداری وجود دارد. 

 کنند.یفا ميها در تشویق و ترغيب دانش آموزان به نماز نقش مهمي ارسانه -6
بيني کننده(، نماز خواندن و نخواندن به عنوان  ها به عنوان متغير مستقل )پيشخانواده، مدرسه، رسانه    

کننده، محل سکونت و متغيرهای متغير وابسته مدنظر است. متغير کنترل استان اردبيل است. متغير تعدیل
 تماعي نامناسب. اند از جمله استفاده از شبکه های اجفراهم نيز فراوان 

 

 روش تحقیق  -3
یابي است که به توصيف وضعيت ميزان اهميت اقامه نماز در  این پژوهش از نوع تحليلي توصيفي زمينه   

پردازد و سپس به دنبال ارائه راهکارهای جذب دانش  آموزان نوجوان و جوان استان اردبيل  ميبين دانش
ساالن، مدرسه و رسانه و  ترک نماز، تحت تأثير والدین، همآموزان به نماز و پيشگيری از علل و عوامل  

آموز اعم از دختر و پسر از بين دانش  دانش  300پردازد. در روش نمونه گيری از کل جامعه آماری  جامعه مي
-ها را بين دانشنامهآموزان مدارس استان اردبيل به عنوان نمونه انتخاب شدند به طور تصادفي، پرسش

و پسر مدارس استان اردبيل در مقاطع ابتدایي، متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم و در آموزان دختر  
اند، توزیع و به عنوان جامعه آماری در نظر گرفتيم. به این های سني مختلف که به سن تکليف رسيدهگروه

توزیع پرسشترتيب جمع با  اطالعات  دانشنامهآوری  بين  آغاز گشت. در  ها  دادهآموزان  رابطه  را  این  ها 
آوری کرده و مورد ارزیابي و تجزیه و تحليل قرار دادیم و در نهایت از محاسبات آماری با تعيين درصد  جمع
نامه با سؤاالت به  ها از طریق پرسش آوری دادههای داده شده و نمودار استفاده کردیم. بنابراین جمعپاسخ

های سؤاالت به  ي سؤاالت مشترک بود انجام گرفت. گزینهها برای تمامصورت چندگزینه ای که گزینه
 ترتيب زیر طراحي شد: 

 خيلي کم -کم        ه  -متوسط                د -زیاد               ج -خيلي زیاد            ب -الف
 گيری بهتر سؤاالت از لحاظ کيفيت در چند دسته طبقه بندی شد: همچنين برای نتيجه    

 قش والدین در جذب فرزندان به نماز خواندن دسته اول: ن 
 آموزان به نماز خواندن دسته دوم: نقش مدرسه و مربيان و دیگر عوامل مدرسه در جذب دانش

 ساالن در جذب نوجوانان و جوانان به نماز خواندن دسته سوم: نقش هم
 دسته چهارم: نقش رسانه در جذب نوجوانان و جوانان به نماز خواندن 

 : نقش مسجد و عوامل آن در جذب فرزندان به نماز خواندن دسته پنجم
 های فردی فرزندان در جذب آنها به نماز خواندن دسته ششم: تأثير نگرش

 و دسته هفتم: سؤال از خود والدین بود. 
 هایسؤال  به  پاسخگویي  منظور  به  مشخص  زمان  یك   در  جامعه  افراد   همه  آوریجمع  که  آنجایي  از   

 پيامدهای   و  نماز  به  جذب  مناسب  هایشيوه  و  هاروش  از  کافي  آگاهي  نماز، داشتن   به  پایبندی  علت  به  مربوط
  ارائه  برای  همچنين  .نبود  پذیرامکان  اجتماعي  و  فردی  زندگي  در  آن  ترک  و  نماز  اقامه  به  اهميت  عدم
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تأثير    و ميزان  نمودیممي  بررسي  را  فرزندانمان  خواندن  نماز  به  مربوط  و عوامل  علل  از  بعضي  باید  راهکار
 :جمله  از. آوردیممي بدست را عوامل  برخي

  نماز  به  فرزندان  گرایش بر  آن و تأثير والدین خواندن  نماز  بين ارتباط ميزان -1
 جوانان  و نوجوانان  خواندن نماز در خانواده اقتصادی تأثير وضعيت-2
 خواندن  نماز  به  آنان و اشتياق نماز  برگزاری  چگونگي در آموزاندانش  مدرسه هایبرنامه  بين رابطه-3
 آموزاندانش خواندن نماز در( غيردولتي  و دولتي) مدرسه نوع تأثير ميزان -4
 آموزان دانش خواندن نماز در( نشيناعيان و فقيرنشين) منطقه  نوع تأثير ميزان-5

بيان  که  پژوهش  هدف  به  توجه  با      تحقيق،   اطالعات  آوریجمع  جهت   روش  ترینمناسب   شد،  پيشتر 
  برای   آموزاندانش   والدین و  با  و مصاحبه  استنادی  ای،کتابخانه  تحقيق  روش  کنار  در  که  بوده  نامهپرسش
 به   پرسش  مختلف  هایزمان  در   و  کوچك  هایگروه   از  که  شد  سعي  بنابراین  .بود  مؤثر  اهدافمان  تحقق
  استان   است؛   شده  استفاده  ایمرحلهچند  ایخوشه   روش   از   گيرینمونه  برای  که  صورت  بدین   آید؛  عمل

 هر  از سپس و گردیده تقسيم جنوب مرکز، شمال،  منطقه سه  به ابتدا لذا باشد،مي منطقه سه دارای اردبيل
 شهر  هر  از  و  شهر  سه  منطقه،  هر  از  بعد  و  آیدمي   دست  به  منطقه  شش  که  شد  انتخاب  منطقه  دو  قسمت

 ها داده  آوریجمع  برای  عدیده  مشکالت  دليل  به  البته.  گرفت  قرار  بررسي  مورد  دولتي  غير  دولتي،  مدرسه  سه
 . کردیم استفاده سيستماتيك تصادفي  روش از گيری نمونه روش در استان مدارس در

 ابزارهای پژوهش 
کتابخانه    روش  از  استفاده  پژوهش حاضر ضمن  در  شده،  بيان  اهداف  به  نيل  از  برای  استنادی،  و  ای 

های انجام یافته مکمل خوبي در این زمينه  های مختلف اینترنت هم بهره بردیم.  مصاحبهاطالعات سایت
نامه استاندارد  پرسشآوری اطالعات از طریق  بود، در نهایت برای رسيدن به نظر مطلوب و علمي به جمع

افزارهای کمکي مانند ها مورد تایيد قرار گرفت. در این راستا از نرمپرداختيم، که اعتبار روایي و تفسيری آن
spss , excel    نيز استفاده شده است. در ادامه با آناليز واریانس سطوح مختلف، برای به دست آوردن سطوح

 گين دو مؤلفه ای به روش دانکن استفاده شده است. ها، از مقایسه ميان معني دار بين مؤلفه
 

 تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق-4

 های توصیفی یافته-1 -4

درصد( از مدارس غير    31.3نفر )  94درصد( از مدارس دولتي و    68.7نفر )  206نفر پاسخگو تعداد    300از  
درصد( زن    58.3نفر )  175درصد( مرد و تعداد    41.7نفر )  125نفر پاسخگو تعداد    300اند از  دولتي بوده

درصد( از مقطع    49.7نفر )  149درصد( از مقطع ابتدایي تعداد    18نفر )  54نفر پاسخگو تعداد    300از    .اندبوده
  20.7نفر )  62نفر پاسخگو تعداد    300اند. از  درصد( از مقطع دبيرستان بوده  32.3نفر )  97راهنمایي و تعداد  

ساکن   تعداد  درصد(  )  147روستا،  تعداد    49نفر  و  شهر  ساکن  )  91درصد(  ساکنان   30.3نفر  از  درصد( 
درصد( گزینه خيلي کم،    3.7نفر )  11نفر پاسخگو به شاخص الگوپذیری، تعداد    300اند. از  شهرستان بوده
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درصد(   25نفر )  75درصد( گزینه متوسط، تعداد    16نفر )  48درصد( گزینه کم، تعداد    11.7نفر )  35تعداد  
 درصد( گزینه خيلي خوب را انتخاب کرده بودند.  43.7نفر ) 131گزینه خوب و تعداد 

 

 های استنباطی یافته -2 -4
 ارتباط معناداری وجود دارد. و گرایش فرزندانشان به نماز   نیبين نماز خواندن والد فرضيه اول:

 : نقش والدین در جذب دانش آموزان به نماز1جدول

 درصد  تعداد 

 2.0 6 خيلي کم 

 13.7 41 کم 

 18.0 54 متوسط 

 20.0 60 خوب

 46.3 139 خيلي خوب

 100.0 300 جمع

درصد( گزینه   2نفر )  6نفر پاسخگو به شاخص نقش والدین، تعداد  300دهد که از جدول فوق نشان مي   
  20نفر )  60درصد( گزینه متوسط، تعداد    18نفر )  54درصد( گزینه کم، تعداد  13.7نفر )  41خيلي کم، تعداد  

 درصد( گزینه خيلي خوب را انتخاب کرده بودند. 46.3نفر )   139درصد( گزینه خوب و تعداد 

 
 : فراواني نقش والدین در جذب دانش آموزان به نماز 1نمودار

 
 دارند.فرضيه دوم: نوجوانان در جذب به سوی نماز از همساالن خود تأثيرپذیری بسياری 

 

 : نقش دوستان در جذب دانش آموزان به نماز 2جدول

 درصد  تعداد 

 5.0 15 خيلي کم 

خیلی خوبخوبمتوسطکمخیلی کم

Series1 6415460139

اد
د

تع

نمودار فراوانی پاسخگویان
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 13.0 39 کم 

 17.3 52 متوسط 

 23.0 69 خوب

 41.7 125 خيلي خوب

 100.0 300 جمع

 

درصد(   5نفر )  15نفر پاسخگو به شاخص نقش دوستان، تعداد    300دهد که از  جدول فوق نشان مي   
  69درصد( گزینه متوسط، تعداد    17.3نفر )  52درصد( گزینه کم، تعداد    13نفر )  39خيلي کم، تعداد  گزینه  

 درصد( گزینه خيلي خوب را انتخاب کرده بودند.  41.7نفر ) 125درصد( گزینه خوب و تعداد  23نفر )

 

 
 

 : فراواني نقش دوستان در جذب دانش آموزان به نماز 2نمودار
 

نگرش فردی خود دانش آموزان با کسب معرفت های الزم در این مورد و جذب آنها به  فرضيه سوم: بين  
 نماز ارتباط معناداری وجود دارد.

 : نگرش فردی در جذب دانش آموزان به نماز 3جدول

 درصد  تعداد 

 2.3 7 خيلي کم 

 11.7 35 کم 

 14.7 44 متوسط 

 27.3 82 خوب

 44.0 132 خيلي خوب

 100.0 300 جمع

 

خیلی خوبخوبمتوسطکمخیلی کم

Series1 15395269125
اد

د
تع

نمودار فراوانی پاسخگویان
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درصد( گزینه    2.3نفر )  7نفر پاسخگو به شاخص نگرش فردی، تعداد    300دهد که از  جدول فوق نشان مي
نفر    82درصد( گزینه متوسط، تعداد    14.7نفر )  44درصد( گزینه کم، تعداد    11.7نفر )  35خيلي کم، تعداد  

 ب کرده بودند. درصد( گزینه خيلي خوب را انتخا 44نفر ) 132درصد( گزینه خوب و تعداد  27.3)

 
 : فراواني نقش نگرش فردی در جذب دانش آموزان به نماز 3نمودار

 
فرضيه چهارم: حضور در مساجد و محافل معنوی و نوع رفتار امام جماعت در نماز خواندن دانش آموزان  

 تأثيرگذار است. 

 : نقش مسجد در جذب دانش آموزان به نماز4جدول

 درصد  تعداد 

 3. 1 خيلي کم 

 16.7 50 کم 

 17.0 51 متوسط 

 23.0 69 خوب

 43.0 129 خيلي خوب

 100.0 300 جمع

 

درصد(   0.3نفر )  1نفر پاسخگو به شاخص نقش نماز جماعت، تعداد    300دهد که از  جدول فوق نشان مي   
  69تعداد  درصد( گزینه متوسط،   17نفر )  51درصد( گزینه کم، تعداد   16.7نفر )  50گزینه خيلي کم، تعداد  

 درصد( گزینه خيلي خوب را انتخاب کرده بودند.  43نفر ) 129درصد( گزینه خوب و تعداد  23نفر )

 

خیلی خوبخوبمتوسطکمخیلی کم

Series1 7354482132

اد
د

تع

نمودار فراوانی پاسخگویان
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 : فراواني نقش مسجد در جذب دانش آموزان به نماز 4نمودار

 
های مدرسه و گرایش دانش آموزان  فرضيه پنجم: بين نماز خواندن معلمان و دیگر عوامل مدرسه و برنامه   

 به نماز ارتباط معناداری وجود دارد.
 : نقش مدرسه و عوامل آن در جذب دانش آموزان به نماز 5جدول

 درصد  تعداد 

 2.7 8 خيلي کم 

 14.7 44 کم 

 17.3 52 متوسط 

 25.0 75 خوب

 40.3 121 خيلي خوب

 100.0 300 جمع

 

درصد(   2.7نفر )  8نفر پاسخگو به شاخص نقش مدرسه، تعداد    300دهد که از  جدول فوق نشان مي   
درصد( گزینه متوسط، تعداد    17.3نفر )  52درصد( گزینه کم، تعداد    14.7نفر )  44گزینه خيلي کم، تعداد  

 درصد( گزینه خيلي خوب را انتخاب کرده بودند.  40.3نفر ) 121درصد( گزینه خوب و تعداد  25نفر ) 75

 

 
 : فراواني نقش مدرسه در جذب دانش آموزان به نماز 5نمودار

خیلی خوبخوبمتوسطکمخیلی کم

Series1 1505169129

اد
د

تع

نمودار فراوانی پاسخگویان

خیلی خوبخوبمتوسطکمخیلی کم

Series1 8445275121

اد
د

تع

نمودار فراوانی پاسخگویان
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 کنند. ها در تشویق و ترغيب دانش آموزان به نماز نقش مهمي ایفا ميفرضيه ششم: رسانه   

 : نقش رسانه های جمعي در جذب دانش آموزان به نماز 6جدول

 درصد  تعداد 

 4.7 14 خيلي کم 

 9.3 28 کم 

 17.0 51 متوسط 

 29.0 87 خوب

 40.0 120 خيلي خوب

 100.0 300 جمع

 

  4.7نفر )  14نفر پاسخگو به شاخص نقش محافل و رسانه، تعداد    300دهد که از  جدول فوق نشان مي   
درصد( گزینه متوسط، تعداد    17نفر )   51تعداد  درصد( گزینه کم،    9.3نفر )  28درصد( گزینه خيلي کم، تعداد  

 درصد( گزینه خيلي خوب را انتخاب کرده بودند.  40نفر ) 120درصد( گزینه خوب و تعداد  29نفر ) 87

 

 
 

 : نقش رسانه های جمعي در جذب دانش آموزان به نماز 6نمودار
 

 

 بحث و نتیجه گیری-5
به  جامعه در    در سطح  نیمدارس در درجه دوم و سپس عالمان د  انيپدران و مادران در درجه اول  و مرب

  يبخشيتا با آگاه  مؤثرندنوجوانان و جوانان  ان يشوق و رغبت در م جادیو ا ي درون یهازهيوجود آوردن انگ
آن بر جسم   د یفوا  ، يآن در عرصه بهداشت روان  يو روان   ينماز، آثار روح  يو اجتماع  یآنها نسبت به آثار فرد

. نقش  رنديبگ شيو ائمه را در پ ايراه انب ،یو اخرو یويسعادت دن تی انسان با حرکات و اعمال آن و در نها
  ي است تا عوامل  ریو رغبت در نوجوانان و جوانان انکارناپذ  زهيانگ  جادیا   یهرکدام از افراد ذکر شده در باال برا

  ،يآگاهاز عوامل مؤثر؛    ببرند.  نياز ب  گردد،يم  ضيپرف   ضهیفر  نیا  يفراموش  ایرا که باعث کمرنگ شدن و  
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در روح    ي فراوان  یهايدگيچيانسان است که پ  كیفرزند ،    رفتیپذ  دی فرزند است. با  ت يترب  ی شرط الزم برا
پدر    ي عنی  ،افراد نسبت به فرزند   نیفرزند، دلسوزتر  ت يترب  یهااز اصول و روش   ياو وجود دارد. بدون آگاه

  يکه بر اساس مبان  يبا روش  تواني وجه نمچيه  به ها را به او خواهند زد. امروزه  ضربه  نیتراکو مادر، خطرن
را پرورش    یالهام گرفته از غرب، فرزند  ایغرب    ي تيعلوم ترب  ای  يشناسروان  یهاشده در کتاب  فیتعر  یماد

جهت جذب به نماز،    یغلط فرد  یهانگرش  رييتغ  یراهکارها برا  نیتربرسد. از مهم  ينیداد که به اهداف د
به    یيبا طرح موضوع و پاسخگو  دیبا  ي پرورش  انيو مرب  نیباشد. والدينماز م  نهيدر زم  جیرفع شبهات را

به نوجوان وجوان ارائه   حيالزم را جهت داشتن نگرش صح یهايآگاه حيبتوانند به طور صح جیشبهات را
را در مس آنان  به نظر مندینما  تیو هدا  تي درست ترب  ريکرده و  در خانواده و معلمان در    نیرسد والدي. 

فرهنگ   حيها جهت انتقال صحو رسانه  يو مذهب  يفرهنگ  ،ينیدر مساجد و محافل د  انيمدارس و روحان
-داشته باشند. دانش  توانندينگرش فرزندان م  ريياعمال کارکرد خود در تغ  یبرا  یيباال  ارينقش بس  ،ينید

کسب   یهاروش  ها ونمازگزار بودن، راه  ی کردن برا  نیو تمر  قيمطالعه و تحق  قیاز طر  دیآموزان هم با
 بودن را کسب کند. ينسبت به نمازگزار واقع   حينگرش صح

از    يکی   ست؛يخانه ن  طيابزار در مح  كیانسان است. رسانه،    يانکار در زندگ  رقابليغ  تيواقع  كیرسانه،    
است. ساده  ياصل  یاعضا اگر خ  یانگارخانواده  تفر  شود  الياست  تنها کارکرد  برا  يحیرسانه،  و   یدارد 

اعضا است، کارکرد    یسرگرم کردن  فراغت  اوقات  پر کردن  و  ترب  ياصلخانواده  جامعه  است.    تيرسانه 
  ،یهست. فناور ت يدر عرصه ترب دیجد یکه دائم در حال مشاهده ورود رقبا دبري به سر م  يدر زمان بشری

  یي است که هر کدام از آنها به تنها يبه زندگ  د یجد  یبه سرعت هرچه تمام تر، در حال وارد کردن ابزارها
  ت يبر ترب گذارتأثير يهر اندازه عوامل منف.  کنندي م  جادیا  تيترب  ريرا در مس  یاريبس  یمشکالت و خطرها

  ی مقصود از وقت گذاشتن برا  شود؛يم  شتريب  آنها هم  یبه وقت گذاشتن برا  ازين  شود،يم  شتريب    فرزند
  ی بلکه صرف وقت برا  ابد؛یيبه فرزند، اختتصاص م  ميکه به صورت مستق  ستين  يفرزند، تنها وقت  تيترب

اعتماد   ليبه دل  نیدر والد  يتيالزم ترب  زهيوقت است. نداشتن انگ  نیاز ا  يد هم بخشيمف  یمطالعه کتاب ها
تواند فرزند آنان  ي م ،يتيموجود فرزندان است. اگر آنها باور کنند که نپرداختن به امور ترب تيکاذب به وضع

  دايرا پ  يتيپرداختن به مسائل ترب  یبرا  يکاف  زهيو فساد، قرار دهد، انگ  ادياعت  رينظ  يانحرافات  ريرا در مس
 کنند. يم

شاهد  جامعه بشری    ر،ياخ  یهااست. در دهه   ت يبر ترب  گذارعوامل تأثير  نیترياز اصل يکی  ، يزندگ  وهيش   
يافته  ن  رييتغ  ،يسبك زندگ  رييمتناسب با تغ  تياما روش ترب  ؛است  يزندگ   وهيش  عیو سر  يدرپيپ  راتييتغ

  يو رواج زندگ   یسازساختمان  وه ياتفاق افتاده است در  ش  يکه در سبك زندگ  يراتييعمده تغ  يک ی.  است
  يتياز مسائل ترب  ي بود که خود به خود، برخ  یاها به گونهنه چندان دور، خانه  یهااست. در گذشته  يآپارتمان

 جادیها ااست که رسانه در رابطه  یریتصو  ،يزندگ   وهياز ابعاد تفاوت در ش  گرید  ي کیشد.  يم  تیدر آنها رعا
  ریها نداشت؛ اما امروز، رسانه، مدرابطه   تيو کمّ  تيفيکدر    يکرده است. در گذشته، رسانه دخالت چندان

 یشه در دوریبشر امروز، ر  يتياز مشکالت ترب   یاريدانست که بس  دیبا  نيهاست. همچنياز زندگ  یاريبس
  ش یفرزندان، افزا  نيب  ادیز  ياغلب فاصله سن دارد. اشتغال مادران و کاهش تعداد فرزندان و  عتياو از طب
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  ی از موارد  کند،ينم  ديتول  يرا در زندگ  ياتفاق  چيبه آنها، ه  یيکه عدم پاسخگو  هاي کاذب، در زندگ  یازهاين
  تيدر امر ترب  یریتصو  یهاگزاره  یهايژگیبه و  توجهلذا    اند.شده  يسبك زندگ   رييهستند که منجر به تغ

  یریتصو  یهااست؛ گزاره  حائز اهميت  اريکنند، بسينم  یرويپ  انسانگاه از قصد چيه  بدليل اینکه فرزندان 
  ی هامتفاوتند؛ چون گزاره  یگذارو مثبت در تأثير  يمنف  ی ریتصو  یهاهستند، گزاره  گذارتأثير  یهاگزاره  نياول

 یشتريتأثير به تکرار و زمان ب  یمثبت برا  یهاگزاره  يگذارند، وليبرخورد، اثر خود را م  نيدر اول  يمنف
 :Abbasi Valadi, 2017)  متفاوتند  زيها نارزشها و ضدّدر انتقال مفهوم ارزش  يتيترب  یهادارند. گزاره

بس   يافراد جامعه، رسالت ينیدر قبال باورها و اعتقادات د ، يرسانه مل  كیبه عنوان نيز   ون یزیتلو .(21-57
  ينید  . امروزه، فرائضندیکه کودکان، مخاطب خاص آن به شمار آ  يبر دوش دارد، مخصوصاً هنگام   ميعظ

با دقت    دیکه با تاس ياصل ،ينیمسموم ضدد غاتيموجود در جامعه به واسطه تبل یهاتيبا توجّه به حساس
 به آن پرداخته شود.   يو ظرافت خاص

راه  یارسانه  ون، یزیتلو    وجود  با  که  خانه  نترنتیا  يابياست  به  ماهواره  بهترو  هم  هنوز    له يوس  نیها، 
نشان   ران،یدر ا  ينید  يآموزش  ی هابرنامه  یمحتوا  ليحال، تحل  نیرود. با ايکننده مردم به شمار مسرگرم

در    ياندک  یهاتيبوده و خالق  ياغلب همان عناصر سنت   ،يارتباط  یها وهيو ش  اصردهنده آن است که عن
 (www.etrenamaz.ir) .ردیپذيصورت م كيالکترون یهااز رسانه ينید يآموزش نهيزم
 را مدّنظر قرار دهند: ر ینکات ز دیبا توجّه به تأثير فراوان رسانه بر مخاطبان عوامل رسانه با   
 . رديسازان گمدنظر برنامه يشناسها اصول روان برنامه ديدر تول -1   
 شود.   زيپره یمله مسائل اعتقادبا مسائل گوناگون از ج ي از برخورد سطح -2   
 در نظرگرفته شود.  يهر سن يشناخت یهایيبرنامه خاص، توانا ديبه صرف تول -3   
 مخاطبان احترام گذاشته شود.  صيبه قدرت درک و تشخ -4   
 ميارائه شود نه مستق ميمستقريبه صورت غ دیبا ياخالق یهااميپ -5   

 شناسان کودک و نوجوان و جوان و روان يتينظران ترباستفاده از کارشناسان و صاحب -6   
 متناسب با سن مخاطبان  يونیزیتلو یهابرنامه ديساخت و تول -7   

 سازاندر کنار برنامه ينیاستفاده از کارشناسان و صاحبنظران مسائل د  -8     
 ی  و تکرار یاشهي کل یهابرنامه  دياز ساخت و تول زيپره -9     
آموزش و پرورش است.    د،ینسل جد  ينید  تيترب  یساز برافرهنگ  ی هادستگاه  نیتراز مهم  ي دیگرکی   

ها  ارزش  نیشود عالقه به اياز ارکان آموزش و پرورش است، اما احساس م  يکی  ينید  تيامروزه گرچه ترب
از عوامل مهم   يکی به عنوان    یيو راهنما  یي در طول دوران ابتدا  حيصح  ينید  ت ياست. ترب  افتهیکاهش  

که    يهنگام  فرد است.  یاعتقاد  یباورها  تیو تقو  ينید  شهیو رشد اند  یرفتار  یهایاز ناهنجار  یريجلوگ
  دیاست که کودکان به عنوان نسل فردا با نیمنظور ا د،یآيم ان يسخن به م  حيصح ت يشدن ترب  نهیاز نهاد

 ی هافرزندان خود را بر روش  دی نباجامعه مشخص کنند.    یاهداف خود را در بستر نظام اعتقاد  و  يزندگ  ريمس
که اخالق و آداب   ستينچنين  آن    یاند. البته معناخلق شده  یگریزمان د  یآنها برا  رایز  ؛کرد  تيگذشته ترب

آن    شیبلکه معنا  نشود.ل  کدام از آنها را به فرزندان منتقچيفراموش کرده و ه  يرا به کل  ش یمثبت نسل خو

http://www.etrenamaz.ir/
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نسل و به صورت مو به مو، رفتار و کردارشان را مشابه رفتار و کردار  قاًيکه دق  د ينکن اراست که آنان را واد
دارد و در صورت   ازيخوان با زمان نو هم  دیجد  یهابه روش  دیبه نسل جد  ميقرار دهند. انتقال مفاه  گذشته
قرار   دینسل جد  يتوجه يمورد ب  يها به سادگدر آموزش، ارزش  يسنت  یهابر روش  ديو تاک  نادرستعمل  

  ی برا  ينیو زنگ درس د ينیشود. اکتفا کردن به صرف آموزش مسائل ديثمر ميو تمام تالش ب رديگيم
در لحظه لحظه حضور    دیاعتقادات و باورها با  نیا  ست،ين  يکاف  زين  ي معتقد به اصول اسالم  يساختن نسل

 شود. نهیها در وجود آنها نهادارزش نیها به آنها آموخته شود، تا اسه در کنار درسها در مدربچه
آن جهت جذب    دهیبه کار بست و از فا  ينید  تيترب  یتوان برايکه م  يمهم  اريبس  یاز راهکارها  ي کی   

  ی ها هست. کتاب  يهوش از کودک  نیا  تیفرزندان و تقو  یمند شد، توجه به هوش معنوفرزندان به نماز بهره
تواند  يم  یبه فرزندآور  ميتصم  ینوشته شده که از همان ابتدا  نیاستفاده والد  یبرا  نهيزم  نیدر ا  يمختلف
تا تولد و پس از تولد فرزندشان   یباردار ريباشد و آنها را در طول مس ریپذتيآگاه و مسئول نیوالد یراهنما
 یدستورات اسالم اقدام به فرزندآور  تیو رعا  يبا آگاه  نشانیکه والد  یافراد  يکند. تأمل در زندگ   يهمراه
است که نامشان در  يو واالمقام ستهیشا یهاانسان ،ينیوالد نيچن يگ کند که ثمره زندياند، ثابت منموده

  و حل  یرفتار سازگار ي در بردارنده نوع یهوش معنو اند. نوعانشان شدههم ی برا یي ثبت شده و الگو خیتار
شود و  يشامل م  ي جانيه  ،ياخالق  ،يمختلف شناخت  یهاطهيسطوح رشد را در ح  نیمسئله است که باالتر

کند. يم  یاری  ي رونيو ب  يدرون  يکپارچگی به    يابياطرافش و دست  یهادهیبا پد  يفرد را در جهت هماهنگ
ها،  اساس اعتقادات، ارزش  ني. همچنددار  مانیبه آنها اانسان  است که    ي موضوعات  یربنایز  یهوش معنو

  جاد،یا  ت،یها تقوساز فطرت انسانرشد هماهنگ و هم  یتوان گفت براياست. م  ياعمال و ساختار زندگ
 ينید  تيمطرح شده که هدف ترب  ،ينیبه احکام و دستورات د  يو التزام عمل  ينیشناخت و باور به معارف د

در   ازيمورد ن  یهاقادر است مهارت  یکند. هوش معنوتواند کمك  يم   اريبس  یمعنو  هوش است، پرورش  
  ، یدار  نید  یبرا  ي قيخود، حس عم  ي کند که افراد در زندگ  جادیا  یا  نه يافراد را ارتقا دهد، و زم  ينید  ت يترب

بتوانند در سا  ابندیدر  یو دلسوز  ينوع دوست  ،یمعنادار باال  تی و معنو  نید  هیو    ،یاريهوش  یبه سطوح 
 . ابندیدست  یرو تعادل فک يخودآگاه

 کودکان عبارت است از:  ينید ت يترب یدر راستا یپرورش هوش معنو یبرا يعمل یراهبردها   
 یمثال معنو  ك ی  اینمونه    یالگوها  جادیا  یتالش برا  ی،احساس تعهد در جهت پرورش هوش معنو   
  ، خوب از لحظات آموختن  یريگبهره  ،گرانیکردن آنها با د  ميضمن سه   ينید  دیشناخت باورها و عقای،  قو

کردن و پاداش دادن   ت یتقو  ،آنان ینشان دادن واکنش نسبت به آثار رفتارهاي، نید یداشتن توقع رفتارها
 . (Raqib and Najafi, 2001) ينیکردن هر روز اصول د یبندتیاولو ،کودک ينید یبه رفتارها

تواند  يمسائل جهت جذب فرزندان به نماز م نیتراز مهم يکیدر خانواده  ينید یباورها تيو تثب قيتعم   
به بار خواهند   ينید  تيباشخص  باثبات و  ی و اعتقاد در فرزندان، آنها فرد  مانیا  هيشنيپ  ميباشد؛ که با تحک

 عبارت است از:  رد،يقرار گ نیتواند مورد دقّت و استفاده والديم نهيزم نیکه در ا یيآمد. راهکارها
 ينید یعمل کردن به ارزش ها -   
 امامت معاد، نبوت و د،ياعتقاد به اصول توح -   
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 نیوالد قيعم یندارید -   
 ينید ت يترب  وهيدر ش یريگعدم سخت -   
 خواندن دعا  -   
ساز نهيمناسب الزم است که از زبان دل کمك گرفته و با »محبت« که زم  ينید  تيترب  یبرا  نیوالد   
و سخنانشان جلب   نیوالد یکه توجه فرزند به سو نیا  یشوند. برا دانياست وارد م ي اخالق -ينید تيترب

 . (Rahimi, 2003: 189) را با احترام بازگو کنند نمازها و نکات مثبت ارزش دیشود، نخست با
،  رنديکمك بگ  ميرمستقيغ  ان يالگو، ب  ي معرف  ن،يتلق  د،یتهد  ق، یعواطف، تشو  كیتحر  یهاوهيش  نیاز بهتر  و  
استفاده از اصل    و با  .رندياز فرد مطّلع و خوش برخورد کمك بگو    کنند.  دوریناسالم    یهاطيمح  از  دیبا

  نه یکنند(، هز  يجذاب معرف  یمنع کردند، در مقابل آن به او کار  یاگر جوان را از کار   يعنی)  ينیگزیجا
 یهادوره  یلقمه حالل در خانواده، برگزار  تیرعا  تيبه نوجوانان، اهم  ينیواجبات و فرائض د  ميکردن، تعل

است    نهيزم  نیدر ا  گرید  یبه نماز از راهکارها  زندانفر  حيجهت آموزش جذب صح  نیوالد  یبرا  یکاربرد
(Akbari, 2013: 63 ) . 

  یبر نماز خواندن نوجوانان و جوانان، برقرار  گذارو تأثير  يعموم  یاز روش ها  يک یدر نظر داشت که    دیبا   
امر نظارت داشته باشند؛ چون    نیبر ا  دیمدرسه با  نيو مسئول  نیباشد، که والديارتباط با دوستان آنها م

 یازهيانگ  جادیبند هستند، باعث ایپا  دشانیطور کامل به اصول و عقاه  با افراد مؤمن و سالم که ب  يدوست
  ي گذشتگان در مورد دوست  خیباشد. با توجه به تاري شخص م  یترک گناه و نماز خواندن برا  یمناسب برا

عبرت گرفت    دیبا  ز ين  يگرفته و گاهتوان از عملکرد آنان الگو  يها، مي دوست  نیو عواقب ا  ستیبا افراد ناشا
پدران و مادران مسئول و آگاه    نیتکرار نشود. بنابرا  يو تالش کرد تا رفتار و کردار اشتباه آنان در زندگ

 یهانداشته باشند. خانواده يباره نظارت نیتفاوت باشند و در ايفرزندانشان ب یو رفقا تان توانند به دوسينم
 ستیبه دوستان ناشا شیعلل گرا نیترنامناسب از مهم یهاطينادرست، مح يليفام یهادار، ارتباطمشکل

 . (Akbari, 2013: 25) است
 ن یترگذرد، و پس از خانواده مهميلحظات عمر فرزندان در مدرسه م  ن یدتريو مف  نیبهتر  نکه یبا توجه به ا   

.  رديقرار بگ  یشتريمورد توجه ب  دیبا  د،یآيو ... به شمار م  ينید  ،ياخالق  ،يعلم  تيرشد و ترب  یبستر برا
-از وقت دانش  یادیبخش ز  رایبوده؛ ز  ت ياهم  یدارا  شهيمدرسه به عنوان خانه دوم نوجوانان و جوانان هم

معلمان نقش   انيم ن یرود. و در ايبه شمار م  يتيو ترب يآموزش يطيآموزان را به خود اختصاص داده و مح 
آموزان داشته و  دانش  یرو  یيفرهنگ نماز در کالس تأثير بسزا  جیو ترو  غيتوانند با تبلي دارند و م  ياساس

 .ندیق نماینماز تشو یيبرپا یآنان را برا
تواند عالقمندی کودکان و نوجوانان را به نماز افزایش دهد، از جمله کاربرد شيوه های جذّاب و نو مي   

بشيوه و  مرنامهها  را که  برای جذب دانشيهایي  و  توان  تبليغ  از:  عبارتند  به کار گرفت،  نماز  به  آموزان 
تغافل آرایش ظاهر، تشکيل گروه، مسامحت و    . (Qaemi, 1997: 39-46)  دعوت، علني کردن مراسم، 
انجام و به کار بستن یك   زيبرای تثبيت و تنفيذ روحيات و باورهای به دست آمده در کودک و نوجوان ن
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توان به این موارد اشاره کرد: استفاده از لذّات کافي، ذکر  سری امور تأثيرگذار است که به عنوان نمونه مي
 متنوع. یهاگيری از برنامهها، دادن جوایز، استفاده از هنر، بهرهداستان

-يژگیو  یدارا  يستیآموزان بابر دانش  شانیرگذاخود و با توجّه به تأثير  گاهیبه فراخور جا  زين  ينید  انيمرب   
 موفق باشند.  ينید تيباشند تا بتوانند در عرصه ترب  ریز یها
ها و مشکالت نسل نو به تناسب  . آگاهي و اطالع از اصول و فروع مذهب، شرایط زمان، نوع پرسش1   

 سن آنها.
 باید واقعي، راستين، و به دور از هرگونه تصنع و فریب باشد.   ي. ایمان و باور: ایمان مرب2ّ   
تر از نقش  . جنبه الگویي و عمل: در سنين کودکي و نوجواني، و باالتر نقش الگوها به مراتب سازنده3   

والد است.  مربّ  نیآموزش کالمي  عهد،    ينید  انيو  به  وفای  انصاف،  عدالت،  الگوی صداقت،  عنوان  به 
 ,Qaemi)  داشت  اهدگویي، وقار، متانت و ... نقش بسزائي در جذب افراد خوت، عيانخيرخواهي، صراح

1997: 78) . 
  یيآموزان به نماز دارد. راهکارهادر جذب دانش  ينقش مهمنيز  توجه داشت که شرکت در نماز جماعت    دیبا  

 :رنديآموزان به نماز جماعت به کار گتوانند جهت جذب دانشيکه مدارس م
 و ایجاد انگيزهکالمي و مادی و ترغيب تشویق  -   
 ارائه الگوهای مناسب    -   
 آموزان   ایجاد انس با دانش  -   
اخالق و باادب  ایجاد محيط و جو مناسب برای اقامه نماز شامل: مکان نماز، زمان نماز، ناظمين خوش  -   

 زيتم  یهاجذّاب و باعاطفه، وضوخانه و دستشوئي برخورد، باادب، تميز، زیبا،  و اهل نماز، امام جماعت خوش 
 و با تعداد مناسب(  

 آموزان تارک نماز پرهيز از تحقير و تنبيه دانش  -   
 آموزان، برقراری ارتباط با والدین  برجسته ساختن نکات مثبت دانش -   
 ارزش و احترام به افراد نمازگزار   -   
 استفاده از هنر در دعوت به نماز -   
 ادغام نماز ظهر و عصر و تسریع در اقامة نماز -   

 مختلف.  یهابه مناسبت  ينیمراسم د یبرگزار -   
 پرهيز از  بکارگيری زور و اجبار جهت شرکت در نماز جمعه -

با بررسي مؤلفه های تاثير پذیر در ترغيب فرزندان به نماز خواندن یافته ها حاکي از ان است که بين نماز 
با  خواندن فرزندا تربيت والدین   ،معلمان و رسانه با    3/46ن و تاثير  ارتباط و  بيشترین  درصد    40درصد 

 .کمترین ارتباط را دارد
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The practical solution to attract children toward prayer 

(Case study in Ardabil) 

 

 
2, Mahrokh Allahyari1Iran Soleimani 

 

     
Abstract 

Prayer is the highest manifestation of need, which has a wide relationship with various 

aspects of human life and has a great impact on individual and social life, and its 

conditions and etiquettes regulate and reform the whole system and human relations. 

In today's world, where cultural unrest has severely endangered the health and safety 

of many societies, so one of the cultural phenomena that has been considered by 

religious scholars today is the lack of motivation of young people to pray. Because 

prayer and reliance on the unseen help of God can save people from falling into the 

mire of sins. Therefore, achieving the effect of individual and social factors among 

students living in Ardabil and related variables has been the main purpose of this 

study. The present study by statistical and analytical methods with random sampling 

shows that: 41.7% friends, 44% individual attitude, 44% mosques and spiritual circles, 

40.3% teachers and school environment, 40% media and parents 3 / 46% related. 

Therefore, parents should be familiar with appropriate strategies to encourage their 

children to pray so that they can explain the philosophy of prayer and replace religious 

identity with a lack of motivation for religious commands . 

 
Keywords: Parents, children, prayers, strategies, attraction 
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