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مقدمه 
انسان فطرتًا موجودی خداجوست و کنجکاوی از ويژگی های برجستة او به حساب می آيد. از جمله 
س��ؤاالتی که انسان همواره در جست وجوی پاسخی برای آن بوده ، اين است که چرا او بايد به عبادت 
خدا می پردازد. آثار و ش��واهد تاريخی موجود نش��ان می دهد که بشر در زمان ها و مکان های مختلف با 
شیوه های گوناگون خدا را عبادت کرده است و البته دالئل و مدارک زيادی در اين خصوص وجود دارد. 
به عنوان نمونه ساموئل کوئینگ1  جامعه شناس معروف معتقد است: اساسًا در جهان طايفه يا جامعه ای 
بدون نیايش، معتقدات و آداب و رس��وم وجود ندارد. ما نتوانس��تیم از البه الی اوراق تاريخ، لوحه ها، 

کتبه ها و بقايای آثار تاريخی، بشر را از قید مذهب و نیايش و پرستش آزاد ببینیم )آل ياسین، 1382(.
مرحوم مطهری در خصوص ريش��ة عبادت و نیايش می نويس��د: يکی از پايدارترين و قديمی ترين 
تجلیات روح آدمی و يکی از اصیل ترين ابعاد وجود آدمی، حس نیايش و پرس��تش اس��ت. مطالعة آثار 
زندگی بشری نشان می دهد که هر زمان و هر جا که بشر وجود داشته باشد، نیايش و پرستش هم وجود 
داشته است. چیزی که هست، شکل کار و شخص معبود متفاوت شده است. در بررسي هاي انجام شده، 
مش��خص شده است كه نماز، دعا، نیايش و ديگر شعاير ديني و انواع مديتیشن ها، با استفاده از راه كار 
كورتیكو و جتايتو بر روي سلول هاي دفاعي بدن، همچون پادتن ها اثر گذاشته و مقاومت بدن را در برابر 
بیماري هاي جسمي مزمن، مانند سرطان و بیماري رواني مزمن، همچون اسكیزوفرني افزايش مي دهد 

)ويلیام، 1380/ 1910(.
برگین2  )2006( معتقد است كه انديشة مذهبي، به اين داليل ، تأثیرات مثبت و پیامدهاي مناسب بر 

وضعیت روان شناختي افراد دارد.
خداون��د متعال در قرآن كريم، درمان تمام نگرانى ها و اضطراب ها را ياد و ذكر خدا معرفى مى كند 
و آرامش دهن��دة قلب ها را »توجه به خدا« و ياد او معرفى مى نماي��د، آنجا كه مى فرمايد: »َااَل ِبذكِر اللهِّ 
َتطمِئنُّ الُقلوِب« )رعد: 28(؛ بدانید و آگاه باشید كه ياد خدا و ذكر او باعث آرامش دل هاست.و البته يكى 
از مصاديق كامل ذكر خدا »نماز« اس��ت و اساسًا خداوند متعال فلسفة نماز را ظهور ياد خدا در دل ها 
بیان كرده است: »َاقِم الَصلوَة ِلذكرى« )طه: 14(؛ نماز را به خاطر ذكر من و ياد من بپا دار )ابوالقاسمی، 

.)1389
شرکت در مجالس دعا در موارد بسیاری به شفا و معالجه بیماران انجامیده است. مذهب در اين جا 
نقش دارد و درمان را ايفا می کند. حتی در اديان ديگر، با وجودی که مذهب و دينشان دچار تحريف و 
تغییر ش��ده است ، اعتقاد قلبی و باور دينی و توجه به مبداء اعلی و قدرت برتر موجب آرامش و لطف 
خدا شده است: »تاکنون تحقیقات زيادی در زمینة تأثیر شرکت در مراسم دينی، دعا و حتی دعا از راه 
دور برای شفای بیماران صورت گرفته است. بر اساس آمار سال 1996، در نظر خواهی از 269 پزشک 
99 % آنان معتقد بوده اند که دعا و نیايش، مراقبه و يا انواع ديگر مراسم معنوی و دينی می تواند هنگام 
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بیماری به شفای بیماران کمک کند. اين تحقیقات در مؤسسات قابل اعتمادی چون مؤسسة تحقیقاتی 
پیل، دوک، ودارتوث و دانشگاه میشیگان صورت پذيرفته است. همچنین مذهب در تعدادی از تحقیقات 
انجام ش��ده برای نمونه رومانوس��کی3 )2008(، كوزم4  )2007 (، لوين و تايلور5 )2007(، لی6 )2006( 

به عنوان يک راهکار کاهش تنش و منبع سازگاری با مشکالت معرفی شده است. 
در رابطه با موضوع اين پژوهش )راه های گس��ترش فرهنگ نماز( کمابیش مطالعاتی صورت گرفته 
است. هر چند اين مطالعات يا تحقیقات مستقیمًا به بررسی راه های گسترش فرهنگ نماز نپرداخته اند، 
لیکن به شکل های مختلفی به اين مطلب اشاره کرده اند که عبادت کنندگان علل مختلفی را به عنوان مبانی 
اعمال عبادی خود مطرح مي كنند. همچنین در اين تحقیقات اشاره شده است که عبادات به طور کلی و 
نماز به طور ويژه، تأثیرات مهمی بر روی جنبه های مختلف حیات فردی و اجتماعی انسان ها دارند و از 
طرق مختلفی می توان افراد را به اقامة نماز و عبادت جذب کرد. اينک به برخی از پژوهش های انجام 

شده در اين خصوص اشاره می شود.
نتايج پژوهش جعفري و اورنگي )1388( در زمینة »بررس��ي عوامل مؤثر در گرايش دانش آموزان 
دبیرس��تان هاي شهر تهران نس��بت به مسائل مذهبي« بیانگر آن است که رفتارهاي فرهنگي و اجتماعي 
حاکم بر خانواده )عواملي مانند تشويق فرزندان به اعمال مذهبي، مشارکت عملي والدين در مراسم هاي 
مختلف مذهبي و...(، رفتارهاي فرهنگي و اجتماعي حاکم بر مدرس��ه و رفتارهاي فرهنگي- اجتماعي 
و اقتصادي حاکم برجامعه در جلب و جذب دانش آموزان نسبت به انجام اعمال ديني در مرحلة عملي 
تأثیر دارند. نتايج تحقیقات بگلو )1388( بیانگر اين اس��ت كه دانش آموزان حضور كاركنان مدرس��ه در 
نم��از جماعت، روحان��ي بودن امام جماعت، وجود مكان و محل مناس��ب و تمیز براي نماز خواندن، 
تنظیم ساعت آموزشي با توجه به اوقات شرعي و نیز آموزش عملي نماز را از روش هاي خوب براي 
ترغیب دانش آموزان به نماز جماعت مي داند. پاکدل )1387( در پژوهش��ی دريافت که تأثیر کتب دينی، 
نمازخوان بودن پدر و مادر، شرکت مديران، معلمان و مربیان پرورشی در نماز جماعت مدرسه، تشويق 
دانش آموزان، امکانات مدرس��ه و ش��رکت دادن دانش آموزان در اردوهای سیاحتی- زيارتی در جذب 
دانش آموزان به نماز به میزان خیلی زيادی موثر بوده اس��ت. نتايج پژوهش مايلی )1387( حاکی از آن 
است که بین عضويت در بسیج و انجمن اسالمی، شرکت بیشتر دوستان و همساالن در نماز جماعت، 
اقامة نماز توس��ط روحانی و نمازخانة مس��تقل که معطر و مفروش باشد، با شرکت بیشتر دانش آموزان 
در نمازجماع��ت رابطة معناداری وج��ود دارد. يافته های پژوهش عبدی )1387( مكان مناس��ب براي 
نماز، حضور معلمین و مس��ئولین مدرسه و حضور امام جماعت روحاني در جذب دانش آموزان دورة 
راهنمايي و متوس��طة استان همدان نسبت به نماز جماعت مدارس مؤثر می داند. حسینی )1385( طی 
مطالع��ة خود راه های جذب دانش آموزان راهنمايی به نماز را مورد بررس��ی ق��رار داد. نتايج پژوهش 
او نش��ان داد که توجه به حل تعارضات و مش��کالت عاطفی روانی دانش آموزان يکی از داليل جذب 
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دانش آموزان به نماز بوده است. همچنین تشويق و ترغیب فرزندان توسط والدين، دومین عامل عمدة 
گرايش دانش آموزان به سوی نماز بوده است.    

نتايج تحقیقاتی هم که در خارج از کشور انجام شده حاکی از نقش عبادت و نماز بر سالمت جسمی 
و روحی اس��ت. به عنوان نمونه؛ رومانوس��کی )2008( طی مطالعه ای نشان داد که افرادی که به عبادت 
و نیايش اقدام می کنند نس��بت به کسانی که اين اعمال را انجام نمی دهند، دارای تنش عضالنی کمتری 
هستند و آرامش بیشتری احساس می کنند. كوزم )2007 ( نشان داد که يکی از عوامل مؤثر بر خشنودی 
زندگی، حضور در کلیس��ا و پرداختن به عبادت در افراد بزرگ س��ال می باشد. لوين و تايلور )2007( در 
مطالعة خود نشان دادند که پرداختن به عبادت از جمله عوامل تأمین کنندة سالمت روانی افراد است. 
در مطالعة ديگری که توس��ط برگین )2006( صورت گرفت اين نتايج حاصل گرديد که عبادت به عنوان 
يک رويداد آرام بخش و مهم در زندگی زوجی افراد متدين شناخته شده و در سازگاری و حل مشکالت 
آنان تأثیر بسزايی دارد. لی )2006( طی مطالعه ای نشان داد که عبادت و نیايش موجب تسهیل معالجات 
بیماران مراجعه کننده به مراکز روان درمانی شده است. آشبي و لنهارت7 )2006( در مطالعة خود نشان 
دادند که بهترين عامل تأمین کنندة سالمت روانی افراد، پرداختن به عبادت است. گورنیگ 8 )2005( طی 
مطالعه ای به اين نتیجه رسید که افرادی که به عبادت می پردازند، کمتر از مرگ هراس دارند يا هیچ گونه 
ترس��ی را نشان نمی دهند. پالومار و پندلتون9 )2005( نشان دادند که پرداختن به عبادت موجب تسکین 
دردهای جسمانی و تأمین امنیت شخص و کاهش ترس از مرگ می گردد. باتلر )2005( نشان دادند که 
عبادت و نیايش به عنوان راه های برقراری ارتباط با خدا توسط آزمودنی ها )افراد مورد تحقیق( دانسته 

شده و اين اعتقاد در بهداشت روانی آنان اثرات مثبتی داشته است.
در جهان فعلي که دش��منان اسالم علیه ارزش هاي مقدس اسالمي و انقالب اسالمي بسیج شده اند 
و به تهاجمات خود شدت داده اند و به دنبال محو ارزش هاي دين مبین اسالم هستند، بیش از هر زمان 
ديگري مي طلبد که با اتخاذ تدابیر الزم در عرصة تعلیم و تربیت و با اقدامات فرهنگي، تهاجم فرهنگي 
آنان را خنثي نموده تا نسل جوان کشور واجد ارزش هاي اصیل اسالمي شده و با اعتقاد و ايمان راستین 
احکام الهي را عمل نمايند. يکي از اين ارزش هاي مهم انجام فريضه الهي نماز است )قائمي، 1387(. 
لذا با توجه به جوان بودن اکثريت جمعیت کشور، و لزوم جلوگیری از مفاسد اخالقی و اجتماعی، الزم 
و ضروری اس��ت تا به بررسی ش��یوه هاي جذب دانش آموزان به نماز پرداخته شود. در جامعة حاضر، 
جوانان و نوجوانان بس��یاري وجود دارند كه نسبت به مسئله نماز بي توجه اند که اين امر مي تواند متأثر 

از عواملی چون عوامل فردی، همساالن، عوامل خانوادگی و … باشد. 
نم��از، آث��ار فردی و اجتماع��ی زيادی بر زندگی اف��راد دارد و با توجه به اهمیت گ��روه جوانان و 
نوجوانان در کش��ور ما و تأثیری که اين فريضة الهی در زندگی حال و آيندة آنان و در نهايت در آيندة 
مملکت بر جا خواهد گذاشت در اين پژوهش به بررسی راه های توسعه و ترويج فرهنگ اقامة نماز در 
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بین دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر تهران پرداخته شده است.

روشپژوهش
اين پژوهش يک مطالعة توصیفی و مقطعی اس��ت. جامعة آماري پژوهش ش��امل کل دانش آموزان 
دختر دبیرس��تان های ش��هر تهران )در مناطق نوزده گانه 15675 نفر( بوده اس��ت. نمونة مورد بررس��ي 
ش��امل تعداد 400 نفر دانش آموز بود كه  با استفاده از نمونه گیری چند مرحله اي )طبقه ای و خوشه ای( 
انتخاب ش��دند. خوشه های اين پژوهش را مناطق )از شمال منطقة 3، از مركز منطقة 6، از غرب منطقة 
9، از ش��رق منطقة 12 و از جنوب منطقة 15( آموزش و پرورش ش��هر تهران تش��كیل مي دهد. داده های 
مورد نیاز به وس��یلة پرسش نامه محقق ساخته بس��ته پاسخ در زمینة عوامل مؤثر بر نماز جمع آوری شد. 
مؤلفه ه��ای مؤثر در گرايش دانش آموزان به اقامة نماز، با اس��تفاده از مبان��ی نظری موجود و همچنین 
تحقیقات انجام شده در اين زمینه به دست آمد. اين پرسش نامة شامل 25 سؤال بود که متغیرهای عوامل 
فردی، خانوادگی، اجتماعی و درون مدرسه ای را می سنجید. روايی پرسش نامه از طريق روايی صوری 
و محتوايی محاسبه شد که نشان دهندة سودمندی اين پرسش نامه به عنوان يک ابزار پژوهشی می باشد. 
پايايی پرس��ش نامه از طريق آلفای کرونباخ 89% به دس��ت آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماري 
به تناس��ب مقیاس نمره گذاري استفاده شده اس��ت. در اين مقاله با استفاده از آمار توصیفي )فراوانی و 
درصد( و آمار استنباطي آزمون خی دو و آزمون رگرسیون لوجستیک نتايج به دست آمده ارائه می شود.

تحليلدادهها
تحلیل داده ها نشان می دهد که از تعداد 400 نفر دانش آموز مورد بررسي، 151 نفر )37/75 درصد( 
نم��از نمی خوانند؛ 150 نف��ر )37/5 درصد( برخی مواقع می خوانند و 99 نفر )24/75 درصد( همیش��ه 

می خوانند )جدول شماره 1(.

جدول 1.  توزیع فراوانی نمازخواندن دانش آموزان

شاخص آماری
چگونگی نمازخواندن

درصدفراواني

15137/75نمیخوانم

15037/5برخیمواقعمیخوانم

9924/75همیشهمیخوانم

400100مجموع
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تحلیل دقیق تر داده ها نشان می دهد که تعداد دانش آموزان نماز خوان در مناطق مورد بررسي متفاوت 
بوده اس��ت. بیش��ترين تعداد نماز خوان در منطقة 12 گزارش ش��ده اس��ت. در اين منطق��ه از 98  نفر 
دانش آموز آزمون  شده،  17/3 درصد نماز نمی خوانند، 36/7 درصد برخی مواقع می خوانند و 50 درصد 

همیشه می خوانند )جدول 2(.

جدول 2.  توزیع فراوانی نماز خواندن دانش آموزان مناطق مختلف شهر تهران

مناطق
نماز خواندن

مجموع
نمیخوانمبرخیمواقعمیخوانمهمیشهمیخوانم

منطقة3
10253368فراواني

100%14/836/748/5درصد

منطقة6
4222450فراواني

100%84448درصد

منطقة9
4474495فراواني

100%4/249/546/3درصد

منطقة12
45361798فراواني

100%5036/717/3درصد

منطقة15
36203389فراواني

100%40/522/537درصد

مجموع
99150151400فراواني

100%24/7537/537/75درصد

تحلی��ل داده ها حاکی از آن اس��ت ک��ه از 239 نفر دانش آم��وز مدارس دولت��ی، 36/4 درصد نماز 
نمی خوانند، 36/4 درصد برخی مواقع می خوانند و 27/2 درصد همیشه می خوانند؛ همچنین از 161 نفر 
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دانش آموز مدارس غیرانتفاع��ی، 40/8 درصد نماز نمی خوانند، 39/6 درصد برخی مواقع می خوانند و 
19/6 درصد همیشه می خوانند )جدول 3(.

جدول 3.  توزیع فراوانی نماز خواندن دانش آموزان مدارس مختلف )دولتی، غیرانتفاعی(

نوعمدرسه

نمازخواندن

مجموع همیشه

می خوانم
نمی خوانمبرخیمواقعمی خوانم

دولتی
678686239فراواني

100%27/236/436/4درصد

غیرانتفاعی
326465161فراواني

100%19/639/640/8درصد

مجموع
99150151400فراواني

24/7537/537/75100درصد

بررسی رابطة بین میزان گرايش دانش آموزان به نماز در مناطق مختلف حاکی از آن است که مقدار 
خی دو محاس��به ش��ده )x2 = 84/6( در درجة آزادی )df=8( بزرگ تر از مقدار بحرانی است، بنابراين 
ب��ا اطمینان 95% بین میزان گرايش دانش آموزان به نماز با منطقة محل تحصیل آنان ارتباط وجود دارد. 
بر اس��اس ضريب توافقی c میزان ارتباط بین نماز خواندن دانش آموزان مناطق آموزش��ی معادل 0/42 

می باشد )جدول 4(.

جدول 4. ارتباط بین نماز خواندن دانش آموزان با منطقه محل تحصیل

ضریب توافقی Sigcدرجةآزادیمقدارخی دو

84/680/0010/42

بررس��ی تفاوت میزان نماز خواندن در مناطق مختلف ش��هری نش��ان می دهد که بین نماز خواندن 
دانش آموزان مناطق مختلف تفاوت وجود دارد. بر اساس گزارش دانش آموزان، نماز خواندن در مناطق 
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پايین شهر )مناطق 12، 15 و 9( بیشتر از مناطق باالی شهر )مناطق 3 و 6( است )جدول 5(.
جدول 5.  وضعیت نماز خواندن دانش آموزان باال و پایین شهر

گروه بندی 
مناطق

نماز خواندن
مجموع

نمی خوانمبرخی مواقع می خوانمهمیشه می خوانم

14باالیشهر
11/8

47
39/8

57
48/4

118
%100

85پایینشهر
30/1

103
36/5

94
33/4

282
%100

99مجموع
24/7

150
37/5

151
37/8

400
%100

X2=84/6sig=0/001df=8
تحلی��ل داده ه��ا در زمین��ة ارتب��اط بی��ن می��زان گراي��ش دانش آم��وزان به نم��از با نوع مدرس��ه 
 مح��ل تحصی��ل )دولت��ی، غیرانتفاع��ی( بیانگ��ر آن اس��ت ک��ه چ��ون مقدار خی دو محاس��به ش��ده 
)x2 =2/87( در درج��ة آزادی )df=2( معن��ي دار اس��ت، بنابراين با اطمین��ان 95% بین میزان گرايش 

دانش آموزان مدارس مختلف )دولتی، غیرانتفاعی( ارتباط وجود دارد )جدول 6(. 

جدول 6. ا  ارتباط بین نمازخواندن دانش آموزان با نوع مدرسه

ضریبتوافقی Sigcدرجةآزادیمقدار خی دو

2/8730/020/08

نتايج آزمون رگرس��یون لوجستیک حاکی از آن اس��ت که از عوامل خانوادگی »نماز خواندن پدر، 
نماز خواندن مادر، ش��رکت والدين در مراسم مذهبی و تش��ويق والدين« و از عوامل درون مدرسه ای 
»برگ��زاری نماز اول وقت و وضعیت نماز خانه« در گراي��ش دانش آموزان به نماز تأثیر دارد. هیچ يك 
از عوامل فردی و اجتماعی بررس��ي شده در اين پژوهش، با نماز خواندن دانش آموزان رابطه معني دار 

نشان نداده اند )جدول 7(.
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جدول 7. نتایج آزمون رگرسیون لوجستیک عوامل مرتبط با  نمازخواندن در گروه دانش آموزانی که همیشه 
نماز می خوانند

آماره
عوامل مؤثر 

در گرایش به نماز
خطای بتا

استاندارد
مقدار آمارة آزمون

)Wald(
درجة 
Sigآزادی

0/2021/485/9610/015-مقدارثابت

0/850/1240/47010/59دوستان

0/0370/0700/28210/03-وضعیتنمازخانه

0/0790/0820/92110/18آموزشاحکام

0/1650/0943/0710/14امامجماعت

نمازخواندنمدیرو
0/1700/1182/0710/73معاونان

0/0390/1150/11610/25نمازخواندنمعلمان

0/1440/1261/310/02برگزارینمازاولوقت

0/1570/1231/6310/9مطالبدرسی

0/0030/1090/00110/01نمازخواندنپدر

0/1810/1112/6410/02نمازخواندنمادر

شرکتوالدیندرمراسم
0/2700/1185/2710/01مذهبی

0/2820/1195/5910/02تشویقوالدین

0/0020/0450/00210/96عواملفردی

بر اساس محاسبات رگرسیوني، با استفاده از مقادير متغیرهاي معنادار مي توان به شرح معادلة زير به 
برآورد اندازة نمازخواندن دانش آموزان دختر دبیرستان هاي شهر تهران اقدام كرد:

+ )نماز خواندن پدر 0/003(+ )برگزاری نماز اول وقت 0/144(+ )وضعیت نمازخانه 0/037-(+ )0/202-( 
Ln=

)تشويق والدين 0/282( + )شرکت والدين در مراسم مذهبی 0/270( + )نماز خواندن مادر0/181( 
با توجه به مقدار آمارة آزمون )بزرگ بودن آماره، نشان دهندة معناداری( به ترتیب: تشويق والدين، 
ش��رکت والدين در مراس��م مذهبی، نماز خواندن مادر، برگزاری نماز اول وق��ت، نماز خواندن پدر و 
وضعیت نمازخانه بیش��ترين تأثیر را در گرايش دانش آموزانی که همیش��ه نماز می خوانند، به نماز دارد. 

به طور کلی اين مجموع متغیرها می توانند 0/64 از متغیر همیشه نماز خواندن را شرح دهند. 
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نتايج آزمون رگرسیون لوجستیک در زمینة عوامل مرتبط با  نمازخواندن دانش آموزانی که برخی مواقع 
نماز می خوانند حاکی از آن اس��ت که از عوامل خانوادگی نماز خواندن مادر و ش��رکت والدين در مراس��م 
مذهبی، و از عوامل درون مدرسه ای امام جماعت، مطالب درسی و وضعیت نماز خانه در گرايش دانش آموزان 
به نماز بیش��ترين س��هم را دارند. عوامل فردی و اجتماعی در پیش بینی گرايش دانش آموزان به نماز نقش 
نداشته اند. بنابراين نماز خواندن مادر، شرکت والدين در مراسم مذهبی و همچنین وضعیت نمازخانة مدرسه، 

امام جماعت و مطالب درسی پیش بینی کنندة گرايش دانش آموزان به نماز می باشند )جدول 8(.

جدول 8. نتایج آزمون رگرسیون لوجستیک عوامل مرتبط با نمازخواندن در گروه دانش آموزانی که برخی 
مواقع  نماز می خوانند 

آماره عوامل مؤثر 
در گرایش به نماز

خطای بتا
استاندارد

مقدار آمارة آزمون
)Wald(درجة آزادیSig

0/1350/972/0710/011-مقدارثابت

1490/111/8310/17/-0دوستان

0/2250/1084/34510/03وضعیتنمازخانه

0/080/1190/45910/49آموزشاحکام

0/2660/1175/1610/02امامجماعت

0/1780/1183/4510/14نمازخواندنمدیرومعاونان

0/0390/1150/13410/73نمازخواندنمعلمان

0/1080/1190/82410/36-برگزارینمازاولوقت

0/2770/1165/6410/01-مطالبدرسی

0/1140/1211/30710/25نمازخواندنپدر

0/2740/1076/5210/01نمازخواندنمادر

مراسم در والدین شرکت
0/2600/1155/12810/02مذهبی

0/1450/111/73310/18تشویقوالدین

0/1240/1261/6310/12عواملفردی

)مطالب درسی 0/277-( + )امام جماعت 0/266(+ )وضعیت نمازخانه 0/225( + )0/135-(
Ln =
0/57= )شرکت والدين در مراسم مذهبی 0/260( + )نماز خواندن مادر 0/274( +
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با توجه به داده هاي جدول ش��مارة 8 به ترتیب: نماز خواندن مادر، مطالب درسی، امام جماعت، 
شركت والدين در مراسم مذهبي و وضعیت نمازخانه بیشترين سهم را در نماز خواندن دانش آموزانی 

را دارند.

نتيجهگيریوبحث 
گزارش ارائه شده توسط دانش آموزان حاکی از آن است که حدود 40 درصد آنان 
نماز نمی  خوانند و بقیه يا برخی مواقع نماز می خوانند و يا همیش��ه نماز می خوانند. 
آزمون آماری نش��ان می دهد که توزيع نظرات دارای کش��یدگی است و می توان گفت 
ک��ه اغلب دانش آموزان برخی از مواقع نماز می خوانند. نتايج حاکی از آن اس��ت که 
از عوامل خانوادگی »نمازخواندن پدر، نمازخواندن مادر، ش��رکت والدين در مراسم 
مذهبی و تشويق والدين« )نمودار شماره 1( و از عوامل درون مدرسه ای »برگزاری 
نماز اول وقت و وضعیت نماز خانه« )نمودار شماره 2( با نمازخواندن دانش آموزان 
رابط��ه دارند و قادرند 64ص��دم از واريانس متغیر نمازخوان��دن دانش آموزان دختر 
دبیرس��تان هاي ش��هر تهران را پیش بیني كنند. هیچ ي��ك از عوامل فردی و اجتماعی 
بررس��ي شده در اين پژوهش، با نمازخواندن دانش آموزان رابطة معنا دار نشان نداده 

 است.
بررس��ی تفاوت میزان نماز خواندن در مناطق مختلف ش��هری نش��ان می دهد که 
بین نماز خواندن دانش آموزان مناطق مختلف تفاوت وجود دارد. بر اس��اس گزارش 
دانش آموزان، نماز خواندن در مناطق پايین شهر )مناطق 12، 15 و 9( بیشتر از مناطق 
باالی ش��هر )مناطق 3 و 6( اس��ت. اين نتايج حاکی از آن اس��ت که عوامل اقتصادی 
و بالطبع فرهنگی می تواند در اعتقادات مذهبی افراد نقش چش��مگیری داشته باشد، 
چون همان طور که می دانیم افرادی که دارای استطاعت مالی می باشند قادر به زندگی 
در مناطق باالی شهر را دارند و همین عامل می تواند در سبک زندگی، فرهنگ و حتی 
گرايش��ات مذهبی افرد تأثیر داشته باش��د هر چند که ممکن است استثناهايی در اين 
زمینه وجود داش��ته باشد ولی به طور کلی براس��اس نتايج اين پژوهش و ديدگاه های 
موجود در اين زمینه، دانش آموزان باالی ش��هر نس��بت به دانش آموزان پايین ش��هر 
گرايش کمت��ری به نماز خواندن دارند. همچنین، دانش آم��وزان مدارس دولتی بیش 
از دانش آموزان مدارس غیرانتفاع��ی نماز می خوانند. اين موضوع گرچه حائز توجه 
است، اما در تفسیر آن بايد جانب احتیاط را داشت و به اين موضوع عنايت کرد که 
ممکن است شرايط و جو اجتماعی در مناطق خاص شهری يا انواع خاص مدارس 
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زمینة مساعدتری برای گزارش غیر واقعی فراهم کرده باشد. 
با توجه به نتايج آزمون رگرس��یون لوجستیک عوامل پیش بینی کنندة نمازخواندن 
دانش آموزان دختری که همیش��ه نم��از می خوانند عبارتند از: عوامل خانوادگی )نماز 
خواندن پدر، نماز خواندن مادر، شرکت والدين در مراسم مذهبی و تشويق والدين( 
و عوامل درون مدرس��ه ای )برگزاری نماز اول وقت و وضعیت نماز خانه(. هیچ كدام 
از متغیرهاي عوامل اجتماعی و فردی بر اساس محاسبات داراي نقش معنا دار براي 
پیش بین��ي نماز خواندن دانش آموزان دختر نبوده اند. بنابراين، نماز خواندن پدر، نماز 
خواندن مادر، ش��رکت والدين در مراسم مذهبی و تشويق والدين از میان متغیرهاي 
عام��ل خانوادگي ؛ همچنی��ن، برگزاری نماز اول وقت و وضعیت نماز خانة مدرس��ه 
از میان متغیرهاي عامل مدرس��ه اي در نمازخواندن دانش آموزان تأثیر دارد. با توجه 
به مقدار آمارة آزمون )بزرگ بودن آماره، نش��ان دهندة معناداری( به ترتیب؛ تش��ويق 
والدين، ش��رکت والدين در مراس��م مذهبی، نماز خواندن م��ادر، برگزاری نماز اول 
وقت، نماز خواندن پدر و وضعیت نمازخانه بیشترين پیش بینی را در گرايش به نماز 
دانش آموزانی که همیش��ه نماز می خوانند، دارد. به طور کلی، میزان پیش بینی  کنندگي 
عوام��ل مورد بررس��ي نماز خوان��دن )عوامل خانوادگی و تع��دادی از عوامل درون 

مدرسه ای( معادل 0/64 می باشد.
نتايج آزمون رگرس��یون لوجس��تیک در زمینة دانش آموزانی که برخی مواقع نماز 
می خوانند بیانگر آن است که از عوامل خانوادگی »نماز خواندن مادر، شرکت والدين 
در مراس��م مذهبی« و از میان عوامل درون مدرسه ای، عوامل »امام جماعت، مطالب 
درس��ی و وضعیت نمازخانه« قادرند به پیش بینی نم��از خواندن دانش آموزان کمک 
کنند. از میان زيرمجموعه های عوامل اجتماعی و فردی هیچ کدا م در محاسبات دارای 
نقش معن��ا دار برای پیش بینی نماز خوان��دن دانش آموزان دخت��ر نبوده اند. بنابراين، 
نماز خواندن مادر، ش��رکت والدين در مراس��م مذهبی و همچنین وضعیت نمازخانة 
مدرسه، امام جماعت و مطالب درسی را می توان عوامل پیش بینی کنندة نماز خواندن 
دانش آموزان��ی معرفی کرد ک��ه برخی مواقع نماز می خوانند. با وجود اين، با توجه به 
نتايج رگرسیون لوجس��تیک می توان گفت که متغیرهای نماز خواندن مادر، مشارکت 
والدين در مراس��م مذهبی، وضعیت نماز خانه مدرسه، امام جماعت و مطالب درسی 
پیش بینی کنندة نماز خواندن دانش آموزانی اس��ت که »برخی مواقع« نماز می خوانند. 
نتايج حاصل از آزمون های لوجس��تیک بیانگر آن اس��ت که از س��ه عامل خانوادگی، 
درون مدرس��ه ای و اجتماعی به ترتیب عوامل خانوادگی و عوامل درون مدرس��ه ای 
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بیشترين سهم را در پیش بینی نماز خواندن دانش آموزان دارد.
به طور کلی نتايج حاصل از آزمون های لوجستیک بیانگر آن است که از سه عامل 
خانوادگی، درون مدرس��ه ای و اجتماعی به ترتیب عوامل خانوادگی و عوامل درون 
مدرس��ه ای بیشترين س��هم را در پیش بینی ترغیب دانش آموزان به نماز دارد. عوامل 
خانوادگی ترغیب کنندة دانش آموزان به نماز بر اساس اين بررسی در بردارندة چهار 

متغیر هستند )نمودار شماره 1(.

نماز خواندن پدر     نماز خواندن مادر     شرکت والدین در مراسم مذهبی     تشویق والدین

نمودار 1: عوامل خانوادگی پیش بینی کننده ترغیب دانش آموزان دختر به نماز

همچنین در زمینة پیش بینی عوامل درون مدرسه ای گرايش به نماز دانش آموزان بر 
اساس اين بررسی چهار عامل حائز اهمیت است )نمودار شماره 2(

وضعیت نماز خانه          امام جماعت                 مطالب درسی                   داشتن زنگ نماز

نمودار 2: عوامل درون مدرسه ای پیش بینی کننده ترغیب دانش آموزان دختر به نماز

ب��ا توجه به عوام��ل پیش بینی کنندة ترغی��ب دانش آموزان به نم��از و نتايج اين 
بررس��ی، راه های ترغیب دانش آموزان به نماز به شرح زير می باشد: والدين فرزندان 
را به مراس��م مذهبی ببرند، والدين به تشويق فرزندان خود برای اقامة نماز بپردازند، 
پای بندی والدين به مس��ائل دينی )نماز، روزه و…( منجر به ترغیب فرزندان به نماز 
می ش��ود، آموزش های الزم را در زمینة نماز به فرزن��دان خود ارائه دهند، والدين به 
نم��از خوان��دن به ويژه در اول وقت ش��رعی اهمیت بدهن��د و در نهايت والدين در 
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مراسم های مذهبی )اعیاد و عزاداری های مربوط به امامان معصوم( شرکت نمايند.  
همچنین مدارس برای ترغیب دانش آموزان به نماز می توانند اقداماتی به ش��رح 

زير انجام دهند: 
ساعت مشخصی برای اقامة نماز در اول وقت شرعی داشته باشند، مکان 
مناس��ب و بهداش��تی برای برگزاری نماز در نظر گرفته ش��ود؛ نه کثیف ترين 
مکان، مکان مناسب برای وضو گرفتن احداث شود، نمازخانه از حیث مرتب 
و مزيهّن بودن در وضعیت مناس��بی باش��د تا منجر به ترغیب دانش آموزان به 
نماز گردد؛ عالوه بر اين نمازخانة مدرسه از امکانات )زيرانداز، وسايل گرم 

کننده، خنک کننده و…( مناسبی برخوردار باشد.

تحقیقات انجام شده مؤيد تأثیر نماز در جلوگیري از انحرافات مي باشد. پژوهش 
طالبان )1380( نش��ان مي دهد كه احتمال بزهكاري افرادي كه دلبستگي و تعلق ديني 
بیشتري دارند، كمتر از كساني است كه دلبستگي و تعلق ديني چنداني ندارند. در میان 
پاس��خگوياني كه واجد دينداري ضعیف بودند، می��زان بزهكاري بیش از 95 درصد 
ارزيابي ش��ده اس��ت. در پاس��خگويان دينداري قوي، بزهكاري 11/9 درصد تقلیل 
داش��ته اس��ت. يعني هر چقدر افراد به نماز و روزه تقید و پاي بندي بیش��تري داشته 

باشند، از كجروي فرهنگي نشان كمتري بوده است. 
بنابراين اگر نماز به درستي اقامه شود، مانع بسیاري از مفاسد است و بهترين راه 
یطان هائبا  براي مقابله با تهاجم فرهنگي اس��ت. امام علي )ع( مي فرمايد: »اليزاُل الشَّ
لوات الَخمس« هنگامي كه ش��خص با ايمان محافظت بر  للمؤم��ن ما َحفَظ َعَلي الصَّ

نمازهاي پنج گانه كند، شیطان از او بیمناك و هراسناك است )قرائتی، 1384(.
در تحقیق��ات جعفری و اورنگی )1388( آش��نايي دانش آم��وزان به احكام نماز، 
ش��رايط و امكانات فیزيكي مدرسه و برنامه ريزي مديران و مربیان، داشتن نمازخانه 
مناس��ب، اختصاص س��اعت و زنگ نماز، پخش به موقع اذان و حضور به موقع امام 
جماع��ت، و در تحقیقات عبدی )1387(، مكان مناس��ب براي نماز، حضور معلمین 
و مس��ئولین مدرس��ه و حضور امام جماعت روحاني، و در تحقیقات مايلی )1387( 
آش��نايي دانش آموزان با آثار و نتايج نماز، در نظر گرفتن وقت مناسب و كافي، مكان 
مناس��ب از عوام��ل مؤثر جهت حض��ور دانش آموزان به نماز جماعت معرفي ش��ده 
است. نتايج تحقیق حاضر بیانگر آن است که دانش آموزان دارای طبقات اجتماعی- 
اقتصادی باال )باالی شهر( نسبت به دانش آموزان دارای طبقات اجتماعی- اقتصادی 
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پايین )پايین ش��هر( گرايش کمتری به نماز دارند. اين يافته با نتايج تحقیقات بهمنی 
و هم��کاران )1385( به دلیل متفاوت بودن جامعة آماری، ابزارهای اندازه گیری و… 

متفاوت می باشد.  
پژوهش حاضر بیانگر آن است که عوامل خانوادگی و درون مدرسه ای پیش بینی 
کنندة نمازخواندن دانش آموزان می باش��د. از عوامل خانوادگ��ی )نماز خواندن پدر، 
نماز خواندن مادر، ش��رکت والدين در مراس��م مذهبی و تشويق والدين( و از عوامل 
درون مدرس��ه ای )برگزاری نماز اول وقت، امام جماعت، مطالب درسی و وضعیت 
نمازخان��ه( پیش بینی کنندة ترغیب دانش آموزان به نماز می باش��د. نتايج اين پژوهش 
با نتايج تحقیقات انجام ش��ده در اين زمینه از جمله تحقیقات پاکدل )1387(، مايلی 

)1387(، و عبدی )1387( هماهنگ می باشد. 
همچنین، نتايج اين پژوهش بیانگر آن است که عواملی همچون دوستان، آموزش 
احکام در مدرس��ه، نحوة نماز خواندن مدير، معاون��ان و معلمان از عوامل پیش بینی 
کنندة ترغیب دانش آموزان به نماز نمی باش��د که با نتاي��ج تحقیقات قبلی تا حدودی 
تناق��ض دارد. داليل مختلفی برای اي��ن تناقض ها وجود دارد: اواًل در تحقیقات قبلی 
تأکید بر روی گرايش دانش آموزان به نماز جماعت در داخل مدرس��ه می باش��د، در 
حال��ی ک��ه در پژوهش حاضر مدنظر بررس��ی راه های گرايش دانش آم��وزان به نماز 
می باش��د که همان طور که از نتايج پژوهش برمی آيد، مهم ترين و مؤثرترين عامل در 
ترغیب دانش آموزان به نماز خانواده می باشد، ثانیًا متفاوت بودن جامعة آماری، نحوة 
جمع آوری اطالعات و… نیز می تواند در متناقض بودن نتايج اين پژوهش با س��اير 

پژوهش ها تأثیر به سزايی داشته باشد.
بعد از شناس��ائی عوامل و بررس��ی میزان تأثیرگذاری هر کدام از آن ها در گرايش 
دانش آموزان به نماز، جهت ترغیب نوجوانان و جوانان به نماز مسئولین امر و والدين 
بايد ش��رايطی )راه هايی( را در نظر بگیرند تا آنان به س��مت اين فريضة الهی گرايش 
پی��دا نمايند. نتايج تحقیق حاضر بیانگر آن اس��ت که مهم ترين عامل��ی که در گرايش 
دانش آموزان دختر متوسطه به سمت نماز تأثیر دارد، عامل خانواده می باشد. چون بنیان، 
پايه و اساس تمامی رفتارهای افراد )فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و...( در کانون خانواده 
پايه گذاری می ش��ود و در واقع افراد پس از ش��کل گیری ش��خصیت خود وارد اجتماع 
)مدرس��ه، جامعه و...( می ش��وند، لذا اگر نحوة تربیت افراد در همة زمینه ها صحیح و 
نهادينه شده باشد، عوامل مخربی که در محیط مدرسه و جامعه وجود دارند، نمی توانند 
در تربیت دينی افراد تأثیر گذار باشند و باعث انحرافات آنان گردند. پس يکی از عوامل 
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مهم که منجر به ترغیب دانش آموزان به نماز می شود، میزان پای بندی والدين به مسائل 
اعتقادی و مذهبی اس��ت، هر چقدر که والدين به اين مسائل )نماز، روزه و...( اهمیت 
بیشتری بدهند، به همان اندازه فرزندان نیز به سمت اين عوامل رغبت پیدا می نمايند. 

عکس اين قضیه نیز وجود دارد )موظف رستمی، 1385(. 
بعد از خانواده عامل مدرسه تأثیر به سزايی در ترغیب دانش آموزان به سمت اين 
فريضة الهی دارد. به اين صورت که اگر دانش آموزان در زمینة مس��ائل دينی از سوی 
خانواده دارای کم و کاس��تی می باشند، مسئولین مدرسه )مربی پرورشی، معلمان و...( 
با آگاهی دادن به دانش آموزان و بیان فلس��فة دين و مس��ائل دينی برای آنان، منجر به 
معرفت آنان نس��بت به اين مس��ائل شده، و وقتی که فرد نسبت به هر مسئله، داليل و 
اهمیت آنان شناخت داشته باشد، راحت تر به سمت آن مسئله گرايش پیدا می نمايد، 
لذا عامل مدرس��ه می تواند به عنوان مکمل عامل خانواده در نظر گرفته ش��ود و کم و 
کاس��تی های آن را جبران نمايند. زيرا عده ای از والدين ممکن اس��ت به علت پايین 
بودن سطح سواد )به ويژه در مسائل دينی( نتوانند به درستی علل توجه به مسائل دينی 
باالخص برپايی نماز را برای فرزندان خود تش��ريح نماين��د و همین عامل می تواند 
منجر به عدم گرايش دانش آموزان به س��مت مس��ائل دينی گردد. ولی اگر در مدارس 
اين امکان به وجود آيد که دانش آموزان ش��ناخت و آگاهی کامل نس��بت به مس��ائل 
دينی داشته باشند، مسلمًا گرايش بیشتری به سمت دين و مسائل دينی باالخص نماز 

خواهند داشت )طالبان،1380(. 
هر چند که در اين پژوهش عوامل اجتماعی پیش بینی کنندة ترغیب دانش آموزان 
نبوده اس��ت، ول��ی به طور کلی  بعد از نه��اد خانواده و مدرس��ه، عوامل اجتماعی و 
محی��ط مهم تري��ن عامل در جذب نوجوانان و جوانان، به نماز اس��ت که بر اس��اس 
اس��تانداردهای موجود در بح��ث محیط، آن را به چهار محی��ط فرهنگی، اجتماعی، 
سیاس��ی، اقتصادی تقس��یم می کنند. در اين پژوهش مدنظر محیط و عوامل اجتماعی 
می باش��د. ب��ا توجه به اينکه نوجوان��ان در اجتماع زندگی می کن��د، عوامل اجتماعی 
مانند: س��ازمان های مختلف، دوستان، رس��انه های جمعی و... تأثیر به سزايی بر روی 
آنان به جای خواهند گذاشت لذا برای اينکه عوامل اجتماعی تأثیر مثبت و به سزايی 
در جذب نوجوانان و جوانان به فريضة الهی نماز داش��ته باشد، بايد راهکارهايی را 

مدنظر قرار دهند )قرائتی، 1384(.
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پيشنهادهایكاربرديبرايمسئوالنوزارتآموزشوپرورش
1. معاون��ت پژوه��ش و برنامه ري��زي نی��روي انس��اني، دوره هاي آموزش��ي حضوري و 
غیرحضوري را جهت آش��نايي بیش��تر كلیة همكاران با مباحث نماز از جمله شیوه هاي 

جذب دانش آموزان  به نماز پیش بیني نمايد.

2. معاون��ت پش��تیباني وزارت آموزش و پرورش، اعتبارات ويژه اي را به توس��عه و ترويج 
فرهنگ نماز تخصیص دهد.

3. سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس به ايجاد نمازخانه در مدارس همت گمارد و 
اين موضوع را در مدارس جديد االحداث در نظر بگیرد. 

4. در بودجة تعمیرات ادارات كل نوسازي، اعتبار ويژه اي به بهسازي و تزيین نمازخانه هاي 
مدارس اختصاص يابد.

5. س��تاد اقامة نماز وزارت آموزش و پرورش با برگزاري مس��ابقات مختلف نماز از جمله 
احكام، كاركنان را نسبت به آثار، اسرار، فلسفه و شیوه هاي جذب دانش آموزان آشنا نمايد.

6. در صدور مجوز براي مدارس غیرانتفاعي شرط داشتن نمازخانه در مدرسه در نظر گرفته 
شود.

7. معاون��ت تربیت بدني و بهداش��ت، اعتبار ويژه اي را براي س��رويس هاي بهداش��تي و 
وضوخانة مدارس اختصاص دهد.

8. نشريه اي با موضوع نماز برای دانش آموزان منتشر شود.

9. تازه ترين كتاب هاي مربوط به نماز تهیه و به سازمان هاي آموزش  وپرورش و مناطق ارسال 
گردد.

10. در نمايش��گاه هاي سراس��ري كتاب كه هرس��اله در مدارس برگزار مي شود، كتاب هاي 
مربوط به نماز متناسب با سن دانش آموزان تهیه و توزيع گردد.

11. در دستورالعمل انتخاب معلم نمونه، از هر استان يك نفر نیز به عنوان معلم نمونه يا مدير 
نمونه در امر ترويج اقامة نماز جماعت انتخاب شود.

12. معاونان آموزش��ی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش زنگ ويژه اي را به نام زنگ 
نماز در برنامه هاي درسي كلیه دوره هاي تحصیلي ايجاد نمايند.
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