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بررسی فراتحليلی عوامل مؤثر بر جذب و شركت دانش آموزان در 
نماز جماعت مدارس*

دكتر احمدرضا نصر1 
حميده معين پور2 
دكتر حميدرضا عريضی3
زهره باقری4

چكيده 
برنامه  در  را  آن  كرده  ان  سعی  ارس  م نماز،  توجه  قابل  فرهنگی  و  اجتماعی  فردی،  فواي  دليل  به 
ف پژوهش حاضر آن است  . ه خود نهادينه سازن و از اين رو پژوهشهايی در اين زمينه انجام داده ان
ب و شركت دانش آموزان در نماز  که با استفاده از روش فراتحليل، مجموعه ای از عوامل مؤثر بر ج
كشور  سراسر  در  ه  ش انجام  پژوهشهای  كليه  پژوهش  اين  انجام  برای   . نماي ارائه  را  ارس  م جماعت 
. در مجموع ١٥ مورد آن پژوهش ها دارای ويژگيهای مشمول در سنجش فراتحليل  گرد آوری و بررسی ش
تفسير  برای  و  جس  ه رويكرد  از  فراتحليل  برای   . بودن اثر  ازه  ان سنجش  محاسبه  ويژگی  به خصوص 
ه،  ی ش . يافته های پژوهش در قالب ٢٦ عامل كه در ٧ مقوله دسته بن يافته ها از رويكرد كوهن استفاده ش

پژوهش  اين  از  اصفهان  استان  پرورش  و  آموزش  سازمان  تحقيقات  شورای  فكری  و  مالی  حمايتهای  از  وسيله  بدين   *
را  معين پور  سركارخانم  شادروان  محترم  همكار  درجات  علو ّ  متعال  خداوند  درگاه  از  همچنين،  می نماييم.  سپاسگزاری 

كه همواره مجدانه برای پژوهش تالش می نمود، خواستاريم.
تاريخ دريافت: 1384/6/25؛  تاريخ آغاز بررسی: 1384/8/27؛  تاريخ تصويب: 1387/7/15

(ranra@edu.ui.ac.ir :ای ميل) 1ـ دانشيار گروه علوم تربيتی دانشگاه اصفهان
2ـ مدرس مراكز تربيت معلم و آموزش عالی فرهنگيان

3ـ  استاديار گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان
4ـ  كارشناس مديريت و برنامه ريزی  آموزشی
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رسه ای،  ه است. مقوله های هفتگانه عبارت ان از: عوامل فردی، خانوادگی، انسانی درون م ارائه گردي
رسه ای، همساالن و محيط. رسه ای، ساير عوامل م فيزيكی درون م

ارس، دانش آموز و فراتحليل كلي واژه ها: نماز جماعت، م

مقدمه
انسان؛  نياز  عالی ترين  به  پاسخ  كامل ترين  و  منان  خالق  درگاه  به  سپاس  و  حمد  تقديم  نماز، 
يعنی كمال جويی است. «نماز» فرصتی برای طراوت بخشيدن روح و پلی برای نيل به اوج كمال 
حيات،  اركان  اساسی ترين  از  يكی  است. «نماز»  مؤمنان  منش  و  شخصيت  زينت بخش  و  مطلق 

تمدن، فرهنگ، زندگی و تحرك جوامع انسانی است.
اگرچه نماز دارای اهميت فراوان است، اما برگزار كردن نماز به جماعت اهميت بيشتر دارد، 
زيرا نمازجماعت نمادی با ارزش از جامعه مطلوب اسالمی است كه عناصری مانند رهبری، اتحاد 
و نظم را دربر می گيرد. بنابراين، مطالعه نماز جماعت و حكمتهای فراوانی كه در آن نهفته، حايز 
اهميت است. به همين دليل، يكی از مهمترين مسائلی كه فكر دينداران جوامع گوناگون بشری را 
به خود جلب كرده، اين مسئله است كه چگونه فرزندان جامعه را ديندار و نمازخوان كنند و آنها را 

از بهره های فراوان اين وديعه آسمانی پرنصيب سازند.
پرستش حقيقتی است كه در همه موجودات عالم وجود دارد و موجودی در عالم نيست   
كه پرستنده حق نباشد. اين حقيقت كه گوشه هايی از رموز آن در عالم كشف و شهود برای عالمان 

راستين پديدار گشته، در آيه شريفه 43 سوره بنی اسرائيل اين گونه آورده شده است:
«و اِن مِن شَیء اِالّ يُسَبِّحُ بِحَمدِه وَ لكنْ ال تَفْقَهُونَ تَسبيحَهُم»

«موجودی نيست كه تسبيح گوی خداوند سبحان نباشد، لكن تسبيح آن ها را متوجه نمی شود.»
با دقت در آيات قرآن درمی يابيم كه نه تنها هستی تسبيح  گوی خداست، بلكه هيچ كسی   
نيست كه از پرتو نور خدا استفاده نكرده باشد. خداوند راز و رمز آفرينش انسان را عبادت قرار داده 

چنانچه فرموده است:
«وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ االِنْسَ اِالّ لِيَعْبُدون» (ذاريات/56)  

«خلق نكردم جن و انس را مگر برای آنكه مرا بندگی كنند» و بزرگترين نوع عبادت كه در تمامی 
اديان آسمانی وجود داشته، همانا نماز است.
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نماز  خود،  حصار  تنهايی و  انسان از  رهايی  منّيت ها و  زدودن  براساس  اسالمی  فرهنگ   
جماعت را حايز اهميت فراوان دانسته است. نماز جماعت سند انسجام مسلمانان و تبلور انضباط 
نماز  فوايد   (1377) يزدی  غمخوار  است.  مسلمانان  هماهنگی  از  ارزنده  نمونه ای  و  آنهاست 
در  مسلمانان  كه  است  دسته جمعی  عبادت  يك  جماعت  نماز  است:  بر  شمرده  چنين  را  جماعت 
زمان و مكان واحد و به شكل واحد در صفوف منظم به امامت واحدی اقتدا می كنند و از اين طريق 
تمرين رعايت نظم و آراستگی و نيز اطاعت از رهبری را می آموزند. عالوه بر آن، موجب وحدت 

و يكپارچگی مسلمانان می شود.
مؤثر در اقامه  عوامل  زمينه  پژوهشهايی كه در  استفاده از  نماز الزم است كه با  اهميت  دليل  به 
زمينه  اين  در  پژوهشها  پذيرد.  صورت  دقيقی  تحليل  و  تجزيه  و  بررسی  است،  گرفته  انجام  نماز 
عوامل متفاوتی را در گرايش و شركت دانش آموزان در نماز جماعت؛ ازجمله متغيرهای فردی، 
اجتماعی  محيط  و  جو  دوستان،  و  همساالن  گروه  مدرسه ای)،  آموزشگاهی (درون  خانوادگی، 
هر  به  حاضر  پژوهش   در  كه  است  ديگری  مجموعه های  زير  شامل  متغيرها  اين  نموده اند.  معرفی 

يك از آنها پرداخته می شود.
مدرسه به عنوان مركز فراگيری می تواند به كنترل و درمان نابسامانيهای دانش آموزان بپردازد. 
ضد  ناهنجاريها،  و  اضطرابها  گرفته اند،  جدی  را  نماز  اقامه  كه  مدارسی  می دهند  نشان  پژوهشها 
يا  شركت  علل  بررسی  به  نيز  پژوهشهايی  در  بوده اند.  شاهد  را  كمتر  اخالقی  مشكالت  و  ارزشها 
عدم شركت دانش آموزان در نماز جماعت مدارس پرداخته شده است كه به نمونه هايی از آنها اشاره 

می شود:
كمالی نهاد (1371) در پژوهشی با عنوان «بررسی علل و عوامل مؤثر بر گرايش دانش آموزان 
دبيرستانی به نماز» دريافت كه 70 درصد دانش آموزان نماز می خوانند و 28درصد از آنان بسيار كم 
قبيل:  از  داليلی  نكرده اند،  شركت  جماعت  نماز  در  كه  دانش آموزانی  نمی خوانند.  نماز  اصًال  يا 
نامناسب بودن شرايط جوی نمازخانه، نامناسب بودن امكانات فيزيكی مانند سرويس بهداشتی، 

مناسب نبودن وقت برگزاری نماز، طوالنی و خسته كننده بودن مراسم نماز را مطرح نموده اند.
بر  مؤثر  مدرسه ای  درون  عوامل  و  علل  «بررسی  عنوان  با  پژوهشی  نيز   (1372) بيگلو  حسن 
جذب دانش آموزان به نماز» انجام داده است. در اين پژوهش، اعتقاد و ايمان قلبی شخص در درجه 

اول و حضور كاركنان مدرسه در صفوف نماز جماعت در مرحله دوم اهميت قرار گرفته است.
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يافته  معنا دار  رابطه ای  دانش آموزان  خواندن  نماز  و  مدرسه  در  آموزش  ميان  حسينی (1374) 
ارتباط  و  مدرسه،  جماعت  نماز  در  آنان  شركت  و  معلمان  عملكرد  نحوه  همچنين،  وی  است. 
صميمانه با دانش آموزان را در برپايی هرچه با شكوه تر نماز جماعت و عالقه مندی دانش آموزان به 

اين امر مؤثر دانسته است.
عسگری (1378) طی پژوهش خود با عنوان «بررسی نگرش و نحوه جذب دانش آموزان استان 
آشنا  نماز،  برگزاری  مناسب  زمان  كه  است  نموده  اعالم  چنين  مدارس»  جماعت  نماز  به  همدان 
نمودن دانش آموزان با اهميت و به ويژه فلسفه نماز و تقويت درونی دانش آموزان در اين خصوص 

بايد مورد تأكيد قرار گيرد.
بين  در  نماز  به  گرايش  ايجاد  راهكا رهای  «بررسی  پژوهش  دادن  انجام  با   (1379) بهرامی 
به  گرايش  ميان  كه  است  يافته  دست  نتايج  اين  به  لرستان»  استان  راهنمايی  مدارس  دانش آموزان 
گرايش  كه  معناست  بدان  اين  دارد.  وجود  معنادار  تفاوت  پسر  و  دختر  دانش آموزان  ميان  در  نماز 
امكانات،  دانش آموزان دختر به نماز نسبت به پسران قوی تر است. همچنين، وجود نمازخانه و 
مؤثر  بسيار  نماز  به  دانش آموزان  گرايش  در  را  نماز  به  مادر  و  پدر  اهميت  و  دانش آموزان  تشويق 

دانسته است.
سبيالن   ،(1372) سفيد  بنائيان   ،(1379) بشليده   ،(1373) آزاديان  چون  ديگری  محققان 
به  توجه  با  نموده اند.  اعالم  مشابه  نتايجی  نيز   (1371) فيروزآبادی  صفايی  اردستانی (1379)، 
فراتحليل  نتيجه  كه  گرفته  قرار  بررسی  مورد  پژوهشی  پروژه   49 تعداد  حاضر،  پژوهش  روش 

پژوهشها در بخشهای بعدی مقاله درج شده است.
و  زندگی  در  عبادت  لزوم  و  اخالقی  و  مذهبی  تربيت  به  مربوط  كشور  از  خارج  پژوهشهای 
مدارس، حاكی از اهميت اين مسئله است. برای مثال، هايس1 (1996) مروری برآينده تربيتی، 
اخالقی و دينی داشته و ضرورت راه حلهای كارآمد در اين زمينه را مطرح نموده است. وی بر عرضه 
بر   (1995) پارتيج2  راستا،  همين  در  است.  كرده   تأكيد  برنامه ها  اين  اجرای  برای  مؤثر  خدمات 
اين امر تأكيد نموده است كه برای انجام دادن عبادتهای گروهی در مدارس الزم است خانواده ها، 
مسئله  اين  و  باشند  داشته  مشاركت  مسؤوليت  اين  اجرای  در  عمومی  و  خصوصی  سازمانهای  و 
1- Hayes
2- Partige
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تحميلی نباشد.
متوسطه  مدارس  در  روزانه  عبادت  اجرای  در  موفقيت  عدم  زمينهٴ  در  پژوهشی  بائر1 (1995) 

اياالت متحد امريكا و بررسيهايی پيرامون مسائل زير انجام داده است:
1. چرا اجرای آزمايشی انواع عبادت در مدارس ناموفق بوده است؟

2. چرا معّلم به عنوان مدل اخالقی مناسب نتوانسته است نقش خود را ايفا كند؟ 
در  عبادت  اجرای  چگونگی  پيرامون  ايالتی  و  محلی  صاحب نظران  عقايد  در  اشتباهی  چه   .3

مدارس وجود دارد؟
4. آيا آزادی مذهب در مورد كسانی كه می خواهند مراسم عبادی را در مدارس برگزار كنند، 

محدود نشده است؟
انجام دادن اين گونه پژوهشها حاكی از لزوم اهميت قائل شدن به نقش مذهب در مدارس است.

ملت  نام «يك  به  ويدئويی  نوار  شامل  معلم  راهنمای  يك  پژوهشی  براساس  ساس2 (1995) 
تحت نظر خداوند» تهيه نموده است. اين راهنما به دانش آموزان كمك می كند تا:

1. تاريخ آزادی مذهب و نخستين اصالحيه مربوط به آن را بشناسند؛
2. بحث و مجادله پيرامون برقراری عبادت در مدرسه را تجربه كنند؛

3. تضاد ميان بسياری از ديدگاهها درباره مدارس فاقد عبادت را مقايسه كنند؛
4. عقايد خود را پيرامون اين نظرات گسترش دهند و در مورد عبادت در مدارس بحث نمايند.

اين فعاليتها طيفی از تجارب گوناگون شامل بحثهای كالسی، كار در گروه كوچك، تحقيق، 
نگارش و يادگيری فعال را برای دانش آموزان فراهم می كنند. مهمتر اين كه دانش آموزان را تشويق 
جديد  عقيده  د،  كنن  تحليل  باشند،  متكی  بحث  مورد  مسئله  دربارهٴ  خود  اطالعات  به  كه  می كنند 
بيان كنند و مفاهيم و نظراتی را كه مطالعه می كنند، كامل كنند. نتيجه اين فعاليتها به اين امر منجر 

می شود كه دانش آموز با شناخت كامل در برنامه عبادات فردی يا جمعی شركت داشته باشد.
مبرم  نيازی  را  مدارس  در  روزانه  عبادت  اجرای  از  دفاع  پژوهشی  طی  رومانوسكی3 (2002) 
و ضروری دانسته است و عقيده دارد كه در اين زمينه درك نظرات كليسا، دولت و فهم فرهنگی 

1- Bauer
1- Sass
2- Romanowski
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عبادت  هم  با  تيمی  صورت  به  كه  گروهی  است  داشته  اظهار  لی1 (2002)،  است.  اهميت  حايز 
می كنند، بهتر در كنار يكديگر باقی می مانند. منظور اين است كه مسائل معنوی پيوند عميق تر ميان 

افراد ايجاد می كند؛ به گونه ای كه در تسهيل ساير فّعاليتها و موفقيتهای بعدی تأثيرگذار است.
نگرانی های  از  يكی  آموزان  دانش  اخالقی  و  مذهبی  تربيت  كه  داده  نشان  مذكور  پژوهشهای 
جوامع بشری است كه روز به روز براهميت آن افزوده می شود. عبادت به طور عام و برگزاری نماز 
جماعت در مدارس به طور خاص يكی از مصداقهای توجه به تربيت مذهبی است كه در مدارس 
جوامع اسالمی برگزار می شود. راههای جذب هر چه بيشتر دانش آموزان به اين عبادت، موضوع 
پژوهشهای زيادی بوده است كه نتايج برخی از آنها در قسمتهای قبل ارائه شد. آنچه پژوهش حاضر 
دنبال می كند اين است كه در مجموع، پژوهشهای گوناگون چه عواملی را به طور معنادار در جذب 
هر چه بيشتر دانش آموزان به نمازجماعت در مدارس مؤثر می داند. يافتن پاسخ اين سؤال با روش 
فراتحليل امكان پذير است كه پژوهش حاضر قصد انجام آن را دارد. روشن شدن پاسخ اين سؤال 
كمك شايان توجهی به همه دست اندركاران به ويژه مسئوالن امور تربيتی و دينی مدارس می كند تا 

با توجه به آنها زمينه رونق بخشيدن برگزاری نماز جماعت را در مدارس فراهم سازند.

روش پژوهش
به منظور اجرای پژوهش حاضر، روش فراتحليل2 مورد استفاده قرار گرفته است. در اين روش 
پژوهشگر سعی بر ثبت ويژگيها و يافته های پژوهشها در قالب مفاهيم كمی دارد و آنها را آماده استفاده 
از روشهای نيرومند آماری می سازد تا از اين طريق به نتايج منسجم و يكپارچه برسد. دالور (1374، 
ص: 289)، اظهار می دارد: «فراتحليل مهارتی است كه در آن از روشهای آماری، كمی و رياضی 
استفاده می شود. اصل اساسی اين روش عبارت است از تركيب نتايج متعدد و استخراج نتايج جديد 
و منسجم و حذف آنچه موجب سوگيری در نتايج نهايی می شود». روش فراتحليل به پژوهشگر امكان 
می دهد كه در مقايسه با انجام پژوهش با يك روش، به شناختی بيشتر از پديده ها برسد، زيرا با تركيب 

مطالعات انجام شده نتيجه گيری كلی حاصل می شود (شكركن (1377)، گال (1996)).
بررسيها نشان می دهند كه از اواخر دهه 1970 تا كنون در رشته های گوناگون علوم پزشكی، 
است (گال،  متعدد  نموده اند،  استفاده  فراتحليل  روش  از  كه  تحقيقاتی  انسانی  علوم  و  پايه  علوم 
1- Lee 
2- Meta – analysis
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فراتحليلی  مروری  آركانزاس1  دانشگاه  مديريت  انجمن   ،1992 سال  در  مثال،  برای   .(1996
روی ارتباط ميان غيبت و عملكرد كاركنان انجام داده است كه در آن 33 ضريب همبستگی مربوط 
ويژگيهای  ميان  ارتباط  روی  مطالعه ای  نيز  تئودور  شدند.  تركيب  يكديگر  با  پژوهش  هفده  به 
دانش آموزان و نگرش آنها نسبت به علم انجام داده كه از روش فراتحليل استفاده نموده است (به 
حوزه  در  به ويژه  فراتحليلی،  تحقيقات  ايران  در  كه  است  ذكر  شايان  جعفريان، 1378).  از  نقل 
علوم تربيتی بسيار معدود است؛ ازجمله آنها پژوهش جعفريان (1378) است كه پيرامون رضايت 

شغلی معلمان انجام گرفته است.
در اجرای پژوهش حاضر، به منظور گرد آوری و انتخاب پژوهشهای مناسب برای فراتحليل، 

اقداماتی به شرح ذيل انجام گرفت:
1. تهيه فهرست مقدماتی از پژوهشهای مرتبط با موضوع از طريق مطالعه منابع در دسترس؛

2. مكاتبه با استانهای مورد نظر با همكاری شورای تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان 
اصفهان و پيگيری آنها؛

و  پرورش  و  آموزش  وزارت  تربيت  و  تعليم  پژوهشكده  مانند  پژوهشی  مراكز  به  مراجعه   .3
سازمان مدارك علمی ايران؛

4. مراجعه به تعدادی از دانشگاهها ازجمله تهران، اصفهان، تربيت معلم، عالمه طباطبايی 
و تربيت مدرس؛

5. مراجعه به ستاد اقامه نماز استان اصفهان و تهران؛
6. استفاده از سايتهای اينترنتی مذهبی مانند حوزه و شيعه.

پژوهش،  اين  موضوع  درباره  شده  انجام  پژوهش  مورد   49 بررسی  با  آماری:  جامعه   .1
مشخص شد كه  17 مورد صرفًا به صورت توصيفی و يك مورد به شيوه كتابخانه ای انجام گرفته 
بود كه امكان استفاده از آنها در اين پژوهش نيست. همچنين، با توجه به موارد مربوط به ضعف 
عدم  و  آماری،  روشهای  نمونه گيری،  روش  اثر،  اندازه  محاسبه  امكان  عدم  مانند  روش شناسی 
وجود فرضيه های مشترك، 17 طرح و پايان نامه ديگر نيز حذف گرديد. در نهايت، برای تجزيه و 
تحليل كردن پژوهش حاضر 15 پژوهش مورد بهره برداری قرار گرفت. بنابراين، كليه تحقيقاتی 
درباره  سالهای 1370-1380  طی  كشور در  استانهای  پايان نامه در  يا  پژوهشی  طرح  قالب  كه در 
نماز جماعت دانش آموزان انجام گرفت جامعه آماری را تشكيل داد. به علت محدود بودن جامعه 
1- Arkansas

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 26، سال هفتم، تابستان 1387 70

آماری و حساسيت موضوع، تعداد نمونه با جامعه آماری برابر در نظر گرفته شد.
2. ابزار گرد آوری اطالعات: مطالعه منابع دست اول در زمينه موضوع تحقيق، ابزار اصلی 
پژوهشهای  تمامی  فراتحليل  روش  در  زيرا  می دهد،  تشكيل  را  پژوهش  اين  اطالعات  جمع آوری 
مربوط يا تعداد قابل توجهی از آنها بايد مورد بررسی قرار گيرد. منظور از منابع دست اول، اصل 
پژوهشی  گزارشهای  فراتحليل  روش  در  زيرا  است،  نظر  مورد  زمينه  در  شده  انجام  پژوهشهای 
انتخاب  همگام  پژوهشی،  نتايج  اعتبار  افزايش  برای  آن،  بر  عالوه  نيست.  استفاده  قابل  مختصر 

پژوهشها، بررسيهای زير مورد توجه قرار گرفت:
الف) آيا با توجه به آماره های موجود امكان محاسبه اندازه اثر وجود دارد؟

ـّی هستند؟ ب) آيا پژوهشهای مورد نظر حاوی اطالعات كافی برای تركيب كم
ج) آيا از روش نمونه گيری مناسب استفاده شده است؟
د) آيا از روشهای آماری صحيح استفاده شده است؟

هـ) ابزار گرد آوری اطالعات در هر پژوهش چه بوده و آيا روايی و پايايی آن بررسی شده است؟ 
شده  گنجانده  فراتحليل  در  پژوهش  آن  بوده   صادق  پژوهش  در  فوق  مالكهای  كه  صورتی  در 

است.
3. روش تحليل داده ها: تركيب نتايج1 روش اصلی فراتحليل است كه پس از تبديل آماره ها به 
شاخص r و برآورد اندازه اثر2، روش هدجس3 مورد استفاده قرار گرفته است. روش هدجس يكی 
از سه روشی است كه در سالهای اخير در ميان پژوهشگران عموميت يافته است (استرنير، 2003). 

روش هدجس و فرمولهای آن در كتاب فراهانی و عريضی  معرفی شده است (1384).
رايجترين شاخصهای مورد استفاده در فراتحليل r و d است كه r  در پژوهشهای همبستگی و 
d برای تفاوتهای گروهی به كار می رود. در پژوهش حاضر از r  استفاده شده و ساير آماره ها مانند 
x 2 و t با استفاده از فرمولهای تبديلی، به r  تبديل شده اند. تفسير اندازه های اثر بر مبنای رويكرد 

كوهن (1977) انجام شده است.
1- Combined Result Approach
2- Effect sizes
3- Hedges 
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همان طور كه گفته شد، هدف اساسی فراتحليل تركيب اطالعات پژوهشهای متعددی است كه 
احتماًال با روشهای گوناگون انجام شده است. برای مثال، اگر در يك پژوهش در سطح مقياسهای 
اسمی، فراوانی گزارش شده باشد بايد از مجذور خی و اگر در پژوهش ديگر مقايسه دو گروهی 
انجام شده باشد بايد از آزمون r استفاده شود. همچنين، اگر پژوهش رابطه ای باشد بايد از ضريب 
همبستگی و اگر مقايسه چند گروهی باشد بايد از تحليل واريانس استفاده نمود. موضوع فراتحليل 
اين است كه چگونه اين نتايج كه با روشهای گوناگون انجام شده است با يكديگر تركيب می گردد. 
مشترك  متريك  اين  كرد.  پيدا  مشترك  متريك  يك  بايد  گردد   تركيب  نتايج  اين  شود  خواسته  اگر 
می تواند d ،g و r باشد. g شاخص گالس، d شاخص كوهن و r ضريب همبستگی است كه به 

عنوان متريك توسط هدجس و اوكلين استفاده شده است.
 برای تبديل x 2  به r از فرمول زيراستفاده می شود (فراهانی، فريضی، 1384):

n = تعداد آزمودنی هاست.                             
 برای تبديل t به متريك r از فرمول زير استفاده می شود: 

df = درجه آزادی               
    

 برای تبديل f به متريك r با توجه به  t 2=f ، از فرمول زير استفاده می شود: 
        

 ميانگين اندازه اثرها از فرمول زير بدست می آيد:
 

ni تعداد آزمودنيها در هر تحقيق مستقل و ri ضريب همبستگی در هر تحقيق مستقل است.
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بزرگ تر  جامعه است. هرچه اندازه اثر  حضور پديده در  يا درجه  ميزان  دهنده  نشان  اندازه اثر 
 d=0/2 و r=0/1باشد، درجه حضور پديده بيشتر است. براساس تفسير اندازه اثر كوهن، اگر
 d=0/8 و r=0/5 متوسط و اگر باشد، اندازه اثر   d=0/5 و r=0/3 كم، اگر باشد، اندازه اثر 

باشد، اندازه اثر زياد است.
برخوردار است، اما  بيشتر  روشهای سنتی گذشته از اهميت  نسبت به  فراتحليل  اگرچه روش 
كاربرد كوركورانه و بی دقتی در آن خطراتی دربر دارد، زيرا ممكن است سوگيری در نتايج ايجاد 

شود. از اين رو، در هر مرحله از فرآيند تحليل، بايد موارد زير را مورد توجه قرار داد:
مطالعات  يا  شده  چاپ  مطالعات  به  فقط  و  شود  بررسی  مربوط  شده  انجام  مطالعات  همه   .1
سهل الوصول اكتفا نگردد. در اين پژوهش تالشهای فراوانی شد تا به همه پژوهشهای معتبر انجام 

شده دسترسی يابيم. 
دليل،  منتشر شود. به همين  ويژگيهای آنها  فراتحليل و  مطالعات به كار رفته در  فهرست   .2
آن،  بر  عالوه  است.  شده  آورده  مقاله  ادامه  در  پژوهش،  در  استفاده  مورد  پژوهشهای   جزييات 

پژوهشهای مشتمل در فراتحليل با عالمت * در قسمت منابع مشخص شده است.
3. نحوه كدگذاری متغيرها و چگونگی رفع مشكالت كدگذاری بيان گردد. در اين پژوهش، 

كدگذاری از طريق اعداد و ارقام مربوط به هر متغير انجام گرفته است.
ميان  پايايی  از  دقيقی  ارزشيابی  و  شود  استفاده  متغيرها  گذاری  كد  برای  نفر  چند  كمك  از   .4
كدگذاران به عمل آيد. در اين پژوهش كدگذاری را سه نفر انجام داده اند تا اشتباه در آن به حداقل 

برسد.
5. همه متغيرهای مربوط كه تجزيه و تحليل می شوند، گزارش شوند تا از مشكالت ناشی از 

بهره گيری از روابط شانس ميان مجموعه ای از متغيرها اجتناب گردد.
6. تعميم نتايج را به حيطه مشخص شده پژوهش محدود كند. به همين علت، در اين پژوهش 
شده  پرداخته  جماعت  نماز  در  دانش آموزان  شركت  به  مربوط  عوامل  به  مربوط  مباحث  به  صرفًا 

است.
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يافته های پژوهش
قبل از ارائه يافته های پژوهش، اطالعاتی پيرامون پژوهشهای مورد بررسی مطرح می گردد:

 
جدول شماره ١. فراوانی و درصد پژوهشهای انجام شده براساس تنوع دوره تحصيلی

نوع دوره
جمعراهنمايی و متوسطهمتوسطهراهنمايیابتدايیشاخص

11202749فراوانی
2/042/0440/8155/11100درصد

دوره  در  همزمان  به طور  پژوهشها  از  درصد   55/11 كه  می دهد  نشان   1 شماره  جدول  نتايج 
راهنمايی و متوسطه و 40/81 درصد از آنها در دورهٴ متوسطه انجام شده است. ميزان 81/64 
درصد از پژوهشها به  طور همزمان در مورد دختران و پسران انجام شده و 14/28 درصد آنها در 

مدارس پسرانه يا دخترانه انجام شده است (جدول شماره 2).

جدول شماره ٢. فراوانی و درصد پژوهشهای انجام شده براساس جنسيت آزمودنيها

جنس
جمعنامشخصدختر و پسرپسردخترشاخص

1640249فراوانی
2/0412/2481/644/08100درصد

از تعداد 49 پژوهش مورد بررسی در سراسر كشور، 15 عدد برای تجزيه و تحليل انتخاب شد 
كه مشخصات آن در جدول شماره 3 آورده شده است.
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جدول شماره ٣. اطالعات تفصيلی پيرامون پژوهشهای مورد استفاده در فراتحليل

يف
تعدادفرضيه های پژوهشسال انجام محل پژوهشپژوهشگررد

اصلی
تعدادفرضيه های 

فرعی
تعداد 
نمونه

140-13804اصفهانسيدمحمدرضا اميری محمدآبادی1
1379391062خوزستانكيومرث بشليده و همكاران2
1376428600تهرانرمضان جهانيان3
24640-13727طرح كشوریبهروز حسن بيگلو4
13746201000كرمانشاهروح ا… حسينی5
660-13745مركزیعلی سادئی6
155-13798اصفهانشمسی سبيالن اردستانی7
1372819500اصفهانزهرا شعبانی8
371-137811گلستانمحمد صادقی و همكاران9
1200-13788همدانمحمد عسگری10
1280-137912آذربايجان  شرقینادر فرشی11
450-13802تهرانمهناز قوی فكر و همكاران12
600-13746اردبيلجالل مالك ايمچه13
700-13769آذربايجان  غربیاحمد مايلی14
400-137510خراساناحمدرضا مسعودی فر15

1037633758مجموع

براساس داده های جدول شماره 3 تعداد كل فرضيه ها در پژوهشهای مورد استفاده 179 عدد 
است كه از اين تعداد 103 فرضيه اصلی و بقيه؛ يعنی 76 عدد فرعی بوده است. در جدول شماره 

4، فراوانی فرضيه ها در پانزده پژوهش مورد بررسی مشخص شده است.
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جدول شماره ٤. فراوانی و درصد پژوهشهای مورد استفاده برحسب تعداد فرضيه اصلی

 شاخص
جمع15-1011-56-1                              تعدادفرضيه های اصلی

84315فراوانی
532720100درصد

همبستگی  ضريب  و  خی دو  عمدتًا  بررسی  مورد  پژوهشهای  در  شده  استفاده  آماری  روشهای 
بوده كه اطالعات دقيق آن در جدول شماره 5 آورده شده است:

جدول شماره ٥. فراوانی و درصد پژوهشهای مورد استفاده برحسب روش آماری

درصدفراوانیروش آماریرديف
853/4خی دو1
320ضريب همبستگی2
213/3خی دو و ضريب همبستگی3
213/3ساير روشها4

15100جمع

قابل  متغير   26 در  فرضيه   96 تعداد  فقط  فرعی  فرضيه   76 و  اصلی  فرضيه   103 مجموع  از 
است.  شده  مشخص  شماره 6  جدول  در  تفكيك  به  كدام،  هر  به  مربوط  فراوانی  كه  بوده  تركيب 
آمده  شماره 6  جدول  دوم  و  اول  ستون  در  مستقل  پژوهشهای  به  مربوط  تعديلی  متغير  تعداد 26 
در  پژوهشها  اين  تعداد  كه  شده  استفاده  مستقل  پژوهش  تعدادی  از  تعديلی  متغير  هر  برای  است. 
چند  اثر  اندازه  تركيب  از  پژوهش  سؤال   26 از  هركدام  است.  شده  آورده   6 جدول  سوم  ستون 
هفت  ترتيب،  به  جدول  اين  در  پژوهشی  سؤالهای  بيان  است.  گرديده  حاصل  مستقل  مطالعه 

طبقه بندی از متغيرهای مؤثر برای شركت در نماز جماعت را مشخص می سازد. 
(همبستگی)   r آماری  شاخص  براساس  اثر  اندازه  محاسبه  شد،  داده  توضيح  كه  همان طور 
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صورت پذيرفته است كه فرمولهای آن دربخش روش توضيح داده شد. بنابراين، داده های جدول 
نشان می دهند كه بزرگترين ميانگين وزنی همبستگی مربوط به شش متغير ميزان آشنايی با احكام نماز
(0/6729)،حضور  مربی  تربيتی (0/6455)، امكانات  فيزيكی  نمازخانه (0/6114)،گرايشهای 
مدرسه  در  آموزش  كيفيت  و   (0/5704) گروهی  رسانه های  تبليغات  مذهبی(0/5760)، 
مدارس  جماعت  نماز  در  دانش آموزان  حضور  با  زياد  بسيار  همبستگی  كه  است   (0/5251)

دارند.
همبستگی  اولويت،  ترتيب  رديفهای 10،22 و 20 جدول شماره 6 به  شامل  ديگر  متغير  سه 
نسبتًا زياد و سه متغير رديفهای 18، 23 و 15 همبستگی متوسط با ميزان حضور دانش آموزان در 
نمازجماعت مدارس دارند. چهارده متغير باقيمانده همبستگی كمی با حضور دانش آموزان در نماز 

جماعت مدارس دارند.
بزرگترين واريانس در جامعه (1/2191) مربوط به حضور مربی تربيتی در مدارس و ارتباط آن 
با ميزان شركت دانش آموزان در نماز جماعت بوده است. به عبارت ديگر، در مدارس دارای مربی 
بيشتری  قوت  دارای  الهی  فريضه  اين  در  دانش آموزان  شركت  و  جماعت  نماز  برپايی  كارآزموده، 

است.
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جدول شماره ٦. خالصه نتايج حاصل از فراتحليل ٢٦ سؤال پژوهش 

يف
تعداد سؤاالت پژوهشرد

متغير
ميانگين  وزنی 

اندازه  اثر*
واريانس آماره

δr
2

واريانس آماره 
 δp

جامعه2

1
2
3
4

الف) عوامل فردی
گرايشهای مذهبی

ميزان آشنايی با احكام نماز
جنسيت

پايه تحصيلی

2
3
4
2

0/5760
0/6729
0/0459
0/1190

0/0076
0/3709
0/0042
0/0006

0/0066
0/3707
0/0031
0/0021

٥
٦
٧
٨

ب) عوامل خانوادگی 
وضعيت اعتقادی خانواده
عملكرد تربيتی والدين
تحصيالت والدين

شغل والدين

6
3
3
2

0/1860
0/0907
0/1039
0/2910

0/0124
0/0072
0/0015
0/0014

0/0109
0/0058
0/0006
0/0411

9
10
11
12
13
14
15

ج) انسانی درون مدرسه ای
حضور دبيران  وكاركنان  در نمازجماعت

روابط صميمانه مسؤوالن مدرسه
نوع ارتباط معلمان با دانش آموزان
حضور مربی تربيتی در مدارس
ميزان محبوبيت مربی تربيتی

تشويق دانش آموزان
اهميت دادن به دانش آموزان

5
4
3
5
3
3
3

0/2860
0/4670
0/2567
0/6455
0/2389
0/2764
0/3517

0/0633
0/071

0/0388
0/2199**

0/2997
0/0534
0/0091

0/622
0/696

0/0379
0/2191
0/2984
0/0521
0/0078

16
17

د) عوامل فيزيكی درون مدرسه ای
امكانات فيزيكی مدرسه
7امكانات فيزيكی نمازخانه

6
0/3099
0/6114

0/0225
0/1672

0/0214
0/1666

18
19
20
21
22

هـ) ساير عوامل آموزشگاهی
برنامه ريزی مديران و مربيان
كيفيت آموزش در مدرسه
كيفيت آموزش مذهبی
كيفيت فوق برنامه

كتابهای دينی و نشريات مذهبی

3
4
2
4
4

0/3851
0/5251
0/4145
0/1447
0/4148

0/11
0/151

0/1935
0/0482
0/4302

0/1086
0/1503
0/1927
0/0471
0/4288

23
24

و) عوامل مربوط به همساالن
وضعيت اعتقادی دوستان

معاشرت با دوستان و همساالن
6
2

0/3665
0/1953

0/04
0/0092

0/0389
0/0079

25
26

ز) جو و محيط اجتماعی
تبليغات رسانه های گروهی

الگوپذيری اجتماعی
6
2

0/5704
0/2063

0/3553
0/0212

0/3546
0/0194

* اندازه اثر هر متغير در زمينهٴ با شركت دانش آموزان در نماز جماعت
** واريانس آماره می تواند بيشتر از واريانس تبيين شده باشد.
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از ميان عوامل فردی، ميزان آشنايی با احكام نماز، بزرگترين ميانگين وزنی (0/6729) را به خود 
اختصاص داده است. همچنين، گرايشهای مذهبی (پس از عامل فوق) ميانگين وزنی برابر با 0/5760 
را نشان می دهد. از ميان عوامل مربوط به خانواده، شغل والدين دارای بزرگترين ميانگين وزنی 

(0/2910) و وضعيت اعتقادی خانواده (0/1860) در رده بعدی اهميت قرار گرفته است.
روابط  مدارس (0/6455)،  در  تربيتی  مربی  حضور  آموزشگاهی،  ـ  انسانی  عوامل  ميان  از 
صميمانه اوليای مدرسه با دانش آموزان (0/4670) و اهميت دادن به دانش آموزان (0/3517) به 

ترتيب باالترين ميانگين وزنی را داشته  است.
از عوامل فيزيكی ـ آموزشگاهی، امكانات فيزيكی نمازخانه (0/6114) و ساير عوامل شامل 
اختصاص  خود  اثرها را به  وزنی اندازه   ميانگين  بزرگترين  آموزش در مدرسه (0/5251)  كيفيت 

داده است.
وضعيت اعتقادی دوستان، دارای ميانگين وزنی اندازه  اثرها 0/3665 بوده است كه حاكی از 

اهميت تأثير همساالن در دانش آموزان است. 
از ميان متغيرهای مربوط به جو و محيط اجتماعی، متغير تبليغات رسانه های گروهی همبستگی 

بااليی كسب كرده (0/5704) كه نشان دهنده تأثير رسانه در كل جامعه است.
 2)( rri − برای محاسبه واريانس آماره ميانگين اندازه اثرها، ميانگين موزون مجذور تفاضل 
ديده  چنانكه  است.  شده  محاسبه  پژوهش  هر  در  مستقل  اثر  اندازه  از  اثرها  اندازه  ميانگين  يعنی 
می شود تشابه در گرايشهای مذهبی بيش از ميزان آشنايی با احكام نماز در پژوهشهای مستقل بوده 
است. بيشترين تشابه در پژوهشها در عوامل انسانی درون مدرسه ای در اندازه اثر تحقيقها در اهميت 
دادن به دانش آموزان و در عوامل مربوط به همساالن، معاشرت با دوستان و همساالن بوده است.

توضيحات تفصيلی يافته ها، همراه با طرح پژوهشهای مرتبط و بحث و بررسی آنها در قسمت 
بعد مقاله ارائه می گردد.

بحث ونتيجه گيری
پژوهش حاضر مشخص كرد كه عوامل مؤثر بر جذب و شركت دانش آموزان در نماز جماعت 
چه عواملی هستند و تا چه حد تأثيرگذارند. با طبقه بندی اين عوامل، امكان بررسی دقيق و منطقی 
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فراهم گرديد. بررسی ميانگينهای وزنی كه در جدول شماره 6 ثبت گرديده است، نشان می دهد 
دانش آموزان  مذهبی  گرايشهای  همچنين  و  نماز  احكام  با  آشنايی  ميزان  فردی،  عوامل  ميان  از  كه 
و  مذهبی  مسائل  شدن  درونی  كه  می گيريم  نتيجه  بنابراين،  است.  داشته   باالتر  وزنی  ميانگين 
ارزشهای دينی سبب گرايش آنان به نماز جماعت می شود و اگر بتوان با روشهای مناسب ارزشها 
با  منطبق  رفتارهای  آن  قلبی،  رضايت  احساس  با  و  طبيعی  طور  به  آنها  مسلمًا  ساخت،  درونی  را 
ارزشها را خواهند آموخت. البته، پرورش احساس مذهبی كاری بس ظريف و درعين حال آسان 
طرز  به  نوجوانان  مذهبی  شور  دوران  اين  در  اگر  است  معتقد  ص: 6)  شعبانی (1372،  است. 
منطقی و صحيحی هدايت شود، می توان زيربنای ديانت را در آنان مستحكم ساخت و آنان را از 
بسياری از سردرگمی ها، حيرتها و انحرافها نجات داد و به آرامش رساند. علی رغم فردی بودن 
اين موضوع، نبايد نقش ساير عوامل مانند خانواده و اجتماع فراموش شود. چرا كه نوع گرايشها 
فردی،  عوامل  ميان  در  دارد.  بستگی  نيز  عوامل  ساير  به  مسائل  به  نسبت  فرد  آگاهيهای  ميزان  و 
ميان پايه تحصيلی دانش آموزان و شركت آنان در نماز جماعت رابطه معنا دار وجود نداشته است، 
مذهبی در سنين  رفتارهای  پذيرش اصول و  آمادگی  كلی  نمود كه به طور  استنباط  بنابراين می توان 

مختلف نوجوانی وجود دارد. 
داشته  وجود  معنا دار  رابطه  جماعت  نماز  در  آنان  شركت  و  دانش آموزان  جنسيت  عامل  ميان 
است، يعنی دختران بيشتر از پسران حضور داشته اند. مسعودی فر (1375) رشد اجتماعی دختران 
شناختی  فرآيندهای  تأثير  به  و  است  كرده  اعالم  پسران  از  بيشتر  را  جماعت  نماز  در  كننده  شركت 
بيشتر به تجربه اندوزی، درون سازی و  دختران كه بحران بلوغ را پشت سر گذاشته و با فراغ بال 
برون سازی شناختی پرداخته اند، اشاره می كند. نتايج اين پژوهش نشان می دهد كه رشد اجتماعی 

دختران نه تنها باالتر از پسران است، بلكه دختران از ثبات بيشتر نسبت به پسران برخوردارند.
پسران  از  بيش  را  جماعت  نماز  به  دختر  نوجوانان  گرايش  نيز  نهاد (1375)  كمالی  پژوهش   
دانسته است. بنابراين، الزم است در زمينه جذب بيشتر دانش آموزان پسر به نماز جماعت مدارس 

تمهيداتی انديشيده  شود.
بيشتر  وزنی  ميانگين  خانواده  اعتقادی  وضعيت  و  والدين  شغل  خانوادگی،  عوامل  ميان  در 
داشته است. شغل والدين تفاوت معنا دار را نشان داده است. شايد بتوان چنين نتيجه گيری كرد كه 
كثرت گرفتاريهای شغلی گاهی مانع ايجاد ارتباط الزم ميان والدين و فرزندان می گردد. عملكرد 
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تربيتی والدين نيز تفاوت معنا دار با شركت دانش آموزان در نماز جماعت نشان داده است. سبيالن 
در  مستقيم  نقشی  والدين  اعتقادی  وضعيت  كه  است  رسيده  نتيجه  اين  به  پژوهشی  طی   (1379)
شركت دانش آموزان در نماز جماعت ايفا می نمايد. البته، ميان ميزان تحصيالت والدين و شركت 
صادقی  پژوهش  در  نتيجه  اين  است.  نداشته  وجود  معنا دار  تفاوت  جماعت  نماز  در  دانش آموزان 
(1378) نيز نشان داده شده كه ميان تحصيالت پدر و مادر با نگرش و همچنين اقامه نماز به وسيله 

آنان رابطه معنادار وجود نداشته است.
و  نمازخوان  فرزندان  درصد  برخوردارند،  بااليی  مذهبی  شعور  از  كه  خانواده هايی  در  مسلمًا 
شركت كننده در نماز جماعت بيشتر است (سبيالن اردستانی، 1379). در اين خانواده ها والدين 
با برخوردهای منطقی و جذاب خود و تكريم نماز جماعت و پيشقدم شدن در آن، فرزندان را به 
نماز جماعت ترغيب می نمايند. خانواده ای كه فرزندان خود را به خوبی تربيت می كند، آنها را در 
يادگيری  طريق  از  و  می كند  واكسينه  می دهد،  قرار  منفی  عوامل  تأثير  تحت  را  فطرت  آنچه  برابر 
مشاهده  ای، الگويی تأثيرگذار است. اگر نخستين، نمونه بازر انسانهای متدين باشند، اثرگذارتر 
افراد  از  بسياری  و  هستند  خود  فرزندان  الگوهای  نخستين  مادر  و  پدر  حال،  هر  در  بود.  خواهند 
خانواده  بنابراين،  بمانند.  وفادار  آموخته اند،  خانواده  نسبت به آنچه در  عمر  پايان  ممكن است تا 
نقش اساسی در زمينه تربيت فرزندان ايفا می نمايد، زيرا نخستين تجربه های زندگی فرد در خانواده 
و در روابط با والدين و ساير فرزندان شكل می گيرد. فراهم آوردن فضايی آرام در خانه سبب ايجاد 
تعادل روحی و عاطفی در فرزندان می شود و ساير فعاليتها را به نحو مثبت و مؤثر تحت تأثير قرار 
مذهبی  هدايت  در  مدرسه  و  خانه  همكاری  كه  است  كرده  تأكيد   (1371) بيگلو  حسن  می دهد. 
جذب  در  را  والدين  نقش  نيز   (1372) زنگی آبادی  راستا،  همين  در  است.  مؤثر  دانش آموزان 

فرزندان به نماز حايز اهميت دانسته  است.
مدارس  در  تربيتی  مربی  حضور  نقش  مدرسه ای)  درون  (انسانی  آموزشگاهی  عوامل  ميان  از 
واريانس (1/21)  بيشترين  كه  است  اين  اهميت  حايز  نكته  است.  بوده  عوامل  ساير  از  پررنگ تر 
مربيان  كه  باشد  موضوع  اين  دهنده  نشان  می تواند  امر  اين  است.  شده  مشاهده  مورد  اين  در 
اگر  دارند.  قرار  دانش آموزان  نگاه  ذره بين  زير  مدرسه  در  مذهبی  شاخص  چهره  حكم  در  تربيتی 
مدرسه،  محيط  مصنوعی  تغيير  برای  تالش  و  دانش آموزان  نهی  و  امر  به  پرداختن  صرفًا  جای  به 
خودسازی مذهبی و اخالقی را سرلوحه امور خويش قرار دهند و رفتار و كردارشان در مدرسه به 
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نحوی باشد كه دانش آموزان آنها را به عنوان يك الگوی مذهبی بپذيرند، در اين صورت می توانند 
به طورقابل توجهی بر گرايش مذهبی دانش آموزان تأثيرگذار باشند (طالبان، 1377، ص: 48). 
روابط  داشته،  معنا داری  رابطه  جماعت  نماز  در  دانش آموزان  شركت  ميزان  با  كه  عواملی  ساير 
صميمانه ميان دست اندركاران مدرسه و دانش آموزان، و اهميت دادن به دانش آموزان بوده است. 
با  مدرسه  مسؤوالن  صميمانه  ارتباط  ميان  معنادار  رابطه ای  نيز   (1376) جهانيان  زمينهٴ،  اين  در 
دانش آموزان و شركت آنها در نماز جماعت به دست آورده است. وی اضافه كرده كه اهميت قايل 
شدن برای دانش آموزان شركت كننده در نماز جماعت بر شركت گسترده آنها در اين فريضه الهی 

مؤثر است.
شخصيت  و  تكريم  و  دانش آموزان  با  مدرسه  مسؤوالن  صميمی  و  مناسب  ارتباط  برقراری 
و  مدير  نقش  باشد.  مؤثر  جماعت  نماز  اقامه  به  آنان  جذب  بر  می تواند  دانش آموزان  به  دادن 
ارائه  و  مناسب  برنامه ريزی  مدرسه،  در  نماز  اقامه  برای  شدن  قائل  درارزش  آموزشگاه  مربی 
در  بسزا  تأثيری  می تواند  و  نمی ماند  پنهان  دانش آموزان  تيزبين  چشمان  از  هرگز  الزم،  خدمات 
مسئوليت  طريق  از  مدارس  اوليای  جديت  و  اهتمام  باشد.  داشته  آنها  در  دافعه  يا  جاذبه  ايجاد 
دادن به دانش آموزان در فعاليتهای مختلف آموزشی و تربيتی گروههای گوناگون دانش آموزی نيز 
می تواند به عنوان بهترين تشويق درجذب آنها به نماز جماعت تأثيرگذار باشد (جهانيان، 1376 

و طالبان،1377). 
وزنی  ميانگين  دارای  نمازخانه  به  مربوط  فيزيكی  عوامل  نقش  كه  داد  نشان  پژوهش  يافته های 
بااليی بوده و اين حاكی از اين است كه امكانات و محيط فيزيكی نمازخانه مدرسه در ميزان شركت 
دانش آموزان در نماز جماعت بسيارمؤثر است. نتايج پژوهشهای مالك ايمچه (1374)، جهانيان 
(1376) و فرشی (1379) نيز نشان دهندهٴ اين است كه شرايط و امكانات فيزيكی مدرسه از عوامل 
مؤثر بر اقامه نماز جماعت از سوی دانش آموزان است. عواملی كه در كيفيت محيط فيزيكی دخيل 
است، عبارتند از: پاكيزگی، آراستگی و جذابيت مكان اقامه نماز، وسعت و بزرگی مكان اقامه 
تبليغات  وضعيت  نماز،  برگزاری  محل  در  صدا  كيفيت  موكتها،  و  فرشها  كيفيت  و  كميت  نماز، 
جانماز  و  مهر  وجود  نمازخانه،  رنگ  و  نور  وضعيت  غيره،  و  پالكارد  تراكت،  پوستر،  از  اعم 
كافی، معطر و خوشبو بودن محل اقامه نماز، وضعيت جاكفشی نمازخانه، به اندازه كافی بودن 

سرويسهای بهداشتی و دستشويی، وجود وسايل سرمازا و گرمازا در نمازخانه.
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آموزش  و  عام  به طور  مدرسه  سطح  در  آموزش  كيفيت  آموزشگاهی،  عوامل  ساير  ميان  در   
نقش  همچنين،  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  وزنی  ميانگين  باالترين  خاص  به طور  مذهبی 
سادئی (1374)،  زمينه،  اين  در  است.  تأمل  قابل  زمينه  اين  در  مذهبی  نشريات  و  دينی  كتابهای 
مذهبی  نشريات  و  درسی  كتابهای  وجود  و  مذهبی  آموزش  سبيالن (1379)  و  جهانيان (1376) 
در مدارس را از عوامل مؤثر در جذب دانش آموزان به برنامه های مذهبی دانسته اند. عالوه  بر اين 
رابطه ای  اهميت،  بعدی  رده  در  جماعت  نماز  اقامه  برای  مربيان  و  مديران  برنامه ريزی  عوامل، 
معنا دار با ميزان شركت دانش آموزان در نماز جماعت داشته است (جهانيان، 1376 و قوی فكر، 
1380). در اين زمينه، می توان اذعان داشت كه نحوه آموزش و روشهای مورد استفاده در مدرسه 
در  دينی  كتابهای  محتوای  بنابراين،  می نمايد.  مداخله  مذهبی  مسائل  به  رغبت  ايجاد  در  مستقيمًا 
مدارس بسيار حايز اهميت است و بايد به اين نكته پرداخت كه اين محتوا تا چه ميزان تأثير مثبت 

دارد و نيازمند چه تغييراتی است. 
همساالن  گروه  نقش  عنوان  تحت  كه  است  عواملی  جمله  از  نيز  دوستان  اعتقادی  وضعيت 
همواره در مباحث روان شناختی مطرح بوده است. بهره مندی دانش آموزان از دوستان نمازخوان و 
معتقد به مسائل مذهبی و عدم همنشينی با دوستان ناباب از اهميت خاصی برخوردار است. در اين 
دوستان  بودن  پايبند  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  مسعودی فر (1375)  و  زنگی آبادی (1372)  زمينه 
اعتقادات  و  جماعت  نماز  به  دانش آموزان  دعوت  برای  خوبی  بسيار  مشوق  مذهبی،  اعتقادات  به 

مذهبی است. 
از ميان عوامل اجتماعی، تبليغات رسانه های گروهی، ميانگين وزنی قابل توجهی داشته است 
شده  انجام  پژوهشهای  نتايج  گيرد.  قرار  جامعه  مسؤوالن  توجه  مورد  امر  اين  دارد  ضرورت  كه 
توسط سبيالن اردستانی (1379)، شعبانی (1372) و فرشی (1379) نيز مؤيد نقش تبليغات و 

برنامه های رسانه های گروهی در زمينه اقامه نماز جماعت است. 
اجتماعی  و  فرهنگی  مذهبی،  برنامه ريزان  بهره گيری  مورد  می تواند  پژوهش  اين  نتايج  مسلمًا 
همچنين،  گيرد.  قرار  معلمان  و  مربيان  مديران،  پرورش،  و  آموزش  مسؤوالن  به ويژه  و  كشور 
مدارس  در  نمازجماعت  به  بيشتر  هرچه  بخشيدن  رونق  برای  را  الزم  زمينه  می تواند  نتايج  تحليل 

فراهم نمايد. در اين راستا، پيشنهادهای كاربردی زير ارائه می شود:
 تشكيل ستاد اقامه نماز مركب از نمايندگان دانش آموزان، اوليا، معلمان و مربی پرورشی 
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بر  نظارت  و  جماعت  نماز  اقامه  مناسب  برنامه های  تدوين  برای  آموزشگاه  مدير  نظارت  تحت 
اجرای آن.

فعال  گروههای  تشكيل  طريق  از  جماعت  نماز  برپايی  در  دانش آموزان  بيشتر  مشاركت   
دانش آموزی و پذيرش و تكريم آنها از سوی مسئوالن مدارس.

بر  تأكيد  با  نماز  فلسفه  و  احكام  به  مربوط  كشوری  و  استانی  منطقه ای،  مسابقات  برگزاری   
نماز جماعت ميان دانش آموزان و معلمان.

برای  جماعت  نماز  و  نماز  زمينه  در  تبليغاتی  مناسب  و  جذاب  تراكتهای  و  بروشورها  تهيه   
بهره گيری دانش آموزان و معلمان از آنها.

 برنامه ريزی برای جذب و تربيت مربيان پرورشی عالقه مند و مجرب.
 تأكيد بر افزايش ميزان حضور معلمان و مسئوالن مدارس در نماز جماعت مدارس.

 طول ندادن بيش از حد نماز و تعقيبات آن.
 انتخاب امام جماعتی كه به سهولت بتواند با دانش آموزان ارتباط برقرار نمايد.

 فراهم ساختن فضای فيزيكی مناسب برای اقامه نماز جماعت و پيش بينی اين گونه فضاها در 
طراحی ساختمان مدارس جديد.

 افزايش امكانات نمازخانه های موجود شامل فرش و موكت، مهر و جانماز، وسايل سرمازا 
و گرمازا و وضوخانه كافی و بهداشتی.

 توجه به زيباسازی، آذين بندی و جذاب كردن فضای نمازخانه ها.
تعليمات  به  مربوط  كتابهای  به ويژه  درسی،  كتابهای  در  نماز  با  مرتبط  تربيتی  پيامهای  ارائه   

دينی.
و  نماز  اهميت  به  سيما  و  صدا  بويژه  گروهی،  رسانه های  و  فرهنگی  مراكز  كردن  توجه   
نماز جماعت از طريق انجام تبليغات مستقيم و غيرمستقيم و الگوسازی جذاب و مناسب در اين 

زمينه.
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