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  یسنج روان يها یژگیو یساخت و بررس
 جذب به نماز در دانش آموزاننامۀ  پرسش

  **یسوران رجب/  *عادل زاهد بابالن
  چکيده

بـه   ين ابـزار يتدوهدف اين مقاله ت به عنوان بعد چهارم انسان، يت معنويبا توجه به اهم
. در قالـب  باشـد  مـي به نماز جماعـت  آموزان  دانش عوامل مؤثر در جذب يابيمنظور ارز
تحصـيلي  هاي  پايهآموزان  دانش نينفر از ب ۷۵۲داد ، تع»ياز نوع مقطع يابي نهيزم«پژوهش 

ـ   ۹۰-۸۹اول، دوم و سوم دورة متوسطه در اسـتان اردبيـل در سـال تحصـيلي      وة يبـه ش
ن شدة جذب به نماز جماعـت،  ينامة تدو انتخاب شدند و پرسش يا مرحلهچند يريگ نمونه

ـ ، بياکتشـاف  يل عـامل يج حاصل از تحليد. نتايتوسط آنان تكميل گرد گر آن بـود کـه   اني
ـ يزيف يفضـا «ن يبـا عنـاو   ييربنايپنج عامل ز ينامة مذکور، دارا پرسش ـ   يو ارتبـاط  يک
ط يمح«، »جماعت نماز يينحوة برپا«، »يخانوادگـ   يفرد يمان و رفتار مذهبيا«، »يآموزش
نامه نشان داد که هر پنج  ن پرسشيا ييمجدد روا يبود. بررس» يقيتشو«و عامل » ياجتماع

گر و بـا نمـرة کـل    يکـد يباال و معنادار بـا   يب همبستگيضرا يتخراج شده داراعامل اس
کرونباخ  ينامه با استفاده از روش آلفا پرسش ييايپا ي). بررسP>۰۰۱/۰نامه است ( پرسش

 ي، عامـل چهـارم دارا  ۸۹/۰، عامـل سـوم   ۸۹/۰، عامل دوم ۹۰/۰نشان داد که عامل اول 
نامه نيـز،   کرونباخ کل پرسش يب آلفايست. ضرا ۸۲/۰و عامل پنجم  ۸۲/۰ يب آلفايضر
نامـة   نامة جذب به نماز جماعت نشان داد کـه پرسـش   پرسش يابيبه دست آمد. ارز ۹۴/۰

 سـنجش عوامـل مـؤثر در جـذب     يمطلوب و همبسته بـرا  ييربنايعوامل ز يمذکور دارا
ق و يهت تحقتوان در ج مي نامه ن پرسشياين، از ابنابربه نماز جماعت است. آموزان  دانش
  به نماز جماعت استفاده کرد.آموزان  دانش عوامل مؤثر در جذب يبررس

 ها: نماز جماعت، مدرسه، دانش آموز، دورة متوسطه. كليدواژه

   
                                            

 zahed@uma.ac.ir  استادیار دانشگاه محقق اردبیلی *
  عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس **

  20/3/1391ـ پذیرش:  15/11/1390دریافت: 
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۱۲۶         ۱۳۹۱اول، پياپي هفتم، بهار و تابستان ، شماره چهارمسال  

  مقدمه
 توجـه  دورتـوان مـ   ها و هنجارهاي دینی را در قالب رفتار مذهبی می پیروي انسان از ارزش

گفتـه  هـایی   واکـنش  هـا و  باورها، عادات، عملکرد مجموعه به، »رفتارهاي مذهبی«داد.  قرار
نمـاز بـه    .استبینی  گیري و پیش که نسبتاً پایدار بوده، قابل مشاهده، ارزیابی، اندازه شود یم

  مطرح است.انسانی  ةیکی از رفتارهاي پیچیدو مذهبی هاي رفتارعنوان یکی از 
ن شکل ارتباط عاشقانه با یتر یعالو  بس واال دارد یگاهینماز جا ،س اسالمن مقدییدر آ

 امـام کـاظم   1.»نماز معراج مـؤمن اسـت  «فرمایند:  می گرامی پیامبر. خداوند، نماز است
 بتقـرّ  یبه درگاه الهـ  آن ۀاز شناخت خدا به وسیل پسکه بنده  يبهترین چیز«فرمایند:  می

ا شـده اسـت: نمـاز،    اسالم بر پنج پایـه بنـ  «فرمایند:  می امام باقر 2.»کند، نماز است پیدا می
  3.»والیت و زکات، حج روزه،

 جماعـت، اهمیـت   بـه  آن کـردن  برگـزار  امـا  فراوانی است، اهمیت يدارا نماز اگرچه
کـه   اسـت  یاسـالم  مطلـوب  جامعـۀ  از ارزش بـا  ينمـاد  نماز جماعت دارد؛ زیرا بیشتري
 دارد. دربر را نظم اتحاد و ،يرهبر مانند يعناصر

شناسـان قرارگرفتـه    توجـه روان  کمتـر مـورد  ار نماز گزاردن دهد رفت یها نشان م یبررس
ـ  علمـی مجالت  مقاالتی که در ک درصد ازیاي که کمتر از  گونه هب ،است چـاپ   یالمللـ  نیب

این مسئله با در نظر گـرفتن متغیرهـایی ماننـد     4.هاي مذهبی بوده است پژوهش ةشده دربار
که نیاز به انجام  کند؛ چنان ي پیدا میتحولی و تحصیالت نمود بارزترهاي  سن، جنس، دوره

اي مهم  ویژه در سطح متوسطه، به عنوان مسئله تر در سطح مدارس و به هاي گسترده پژوهش
  مطرح است.
توانـد متـأثر از    مـی  مـدارس  جماعـت  نمـاز  درآمـوزان   دانـش  شـرکت  یا عـدم  شرکت

 ت.پرداخته شده اسآنها  متغیرهایی باشد که در تحقیقات به بعضی از
آمـوزان   دانـش  گـرایش  بـر  مـؤثر  عوامـل  و علـل  یعنوان بررسـ  با یپژوهش در کمالی

 از یدالیلاند،  نکرده شرکت جماعت نماز در که یآموزان نماز دریافت: دانش به یدبیرستان
 سـرویس  ماننـد  یفیزیکـ  امکانـات  بـودن  نامناسـب  نمازخانه، محیط بودن نامناسب قبیل

 را نمـاز  مراسم بودن کننده خسته و یطوالن و، نماز يربرگزا زمان نبودن ، مناسبیبهداشت
  5اند. نموده مطرح
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   ۱۲۷ نامة جذب به نماز در دانش آموزان پرسش سنجي هاي روان ساخت و بررسي ويژگي

ـ  ایمـان  و اعتقـاد  نشان داد یپژوهش در بیگلو  حضـور  و اول درجـۀ  در شـخص  یقلب
  6دارد. قرار اهمیت دوم مرحلۀ در جماعت نماز صفوف در مدرسه کارکنان

ـ  معنـادار  يا رابطـه آمـوزان   دانش خواندن نماز و مدرسه آموزش میان یحسین دسـت   هب
ارتبـاط   و مدرسـه  جماعـت  نمـاز  در آنـان  شرکت و معلمان عملکرد نحوة آورد. همچنین

 يمنـد  عالقـه  و جماعـت  نمـاز  تـر  شـکوه  بـا  هرچـه  یبرپای در راآموزان  دانش با صمیمانه
  7ت.اس دانسته مؤثر امر به اینآموزان  دانش

 باآموزان  دانش نمودن آشنا نماز، يبرگزار مناسب زمان نشان داد یپژوهش یط عسگري
  8.گیرد قرار تأکید مورد خصوص باید این درآموزان  دانش یدرون تقویت و نماز فلسفۀ

 را نماز به مادر و پدر اهمیت وآموزان  دانش امکانات، تشویق و نمازخانه وجود بهرامی
  ت.اس مؤثر دانسته بسیار نماز بهآموزان  دانش گرایش در

ـ  و یمـذهب  ز در ارتباط با تربیتین کشور از خارج يها د پژوهشیتأک  لـزوم  و یاخالق
و  یهـاکن  مثـال،  يبـرا  9.اسـت  مسـئله  ایـن  اهمیت از یحاک و مدارس، یزندگ در عبادت
 يهـا  حـل  راهوجـود   ضـرورت  و داشـته  یدین و ی، اخالقیتربیت بر آیندة يمرور ساندرز
 تأکیـد  امـر  بر ایـن  يدو  یالتبم زمینه، همین در 10اند. نموده مطرح را زمینه این در کارآمد
 يهـا  سـازمان  وهـا   خـانواده  اسـت  الزم، مدارس در یگروه يها عبادت انجام يبرا که اند نموده

  11.نباشد یکار تحمیل این و باشند داشته مشارکت مسئولیت این ياجرا در یعموم و یخصوص
ـ  و یمـذهب  تربیت که دهد می نشان مذکور يها پژوهش  از ییکـ آمـوزان   دانـش  یاخالق

 طـور  به عبادت شود. می افزوده آن براهمیت روز به روز که است يبشر جوامعهاي  ینگران
 بـه  توجـه  يهـا  مصـداق  از ییکـ  خـاص،  طور به مدارس در جماعت نماز يبرگزار و عام

 يهـا  راه شـود.  توجـه  آن بـه  یاسـالم  جوامع مدارس در است الزم که است یمذهب تربیت
 کـه  اسـت  بوده يزیاد يها پژوهش موضوع عبادت، این به آموزان دانش بیشتر هرچه جذب
 از کـدام  هـر  کـه  اسـت  آن از حـاکی  زمینـه  ایـن  در شـده  انجام مطالعات جینتا يبند جمع

 جماعـت  نماز به آموزان دانش جذب يها راه ای عوامل از یبخش به گرفته صورت مطالعات
 نشـد.  افـت ی باشـد،  پرداختـه  عوامـل  از عیوسـ  نسبتاً يا مجموعه به که يا مطالعه و پرداخته

اثرگـذار باشـد    هـا  افتـه ی وسـعت  بـر  توانـد  مـی  يرفتـار  علوم قاتیتحق در که یمهم عامل
ن یل کمبـود چنـ  یـ به دل یاطالعات است. مطالعات قبل يآور سنجش و ابزار جمعهاي  وهیش
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۱۲۸         ۱۳۹۱اول، پياپي هفتم، بهار و تابستان ، شماره چهارمسال  

تـالش  ن مطالعـه  یرو، بنابر ضرورت، در ا ها برخوردار نبود. از این افتهی یاز گستردگ يابزار
منسـجم از عوامـل مـؤثر در جـذب بـه نمـاز        يا شامل مجموعه  نامه ن است تا پرسشیبر ا

انجام گرفته، امـا   یمطالعات يا نامه ن پرسشیۀ چنیته يجماعت باشد. هرچند در گذشته، برا
  محدود پرداخته شده است. یفقط به عوامل

اي در  مدرسـه  ثر درونؤبررسی عوامـل مـ  اي به  و همکاران در مطالعه بشلیدهبراي مثال، 
 ۀجامعـ  انـد.  به نماز پرداختههاي استان خوزستان  دختر و پسر دبیرستانآموزان  دانش جذب

اول، دوم و سـوم مقطـع متوسـطه    هـاي   پایه ۀروزانآموزان  دانش تمامآماري پژوهش شامل 
 1062 بـه حجـم   يا هـا، نمونـه   ن آنیاز بـ مدارس دولتی سراسر استان خوزستان اسـت کـه   

بـه منظـور    يا نامـه  ، پرسـش یل عـامل ین مطالعه، به روش تحلیانتخاب شد. در اآموز  شدان
ماده ساخته شـد و   31به نماز با آموزان  دانش در جذب يا مدرسه سنجش عوامل مؤثر درون

 یآموزشـ ـ   یماده) و حسن روابط انسـان  18( یقیتشوـ   یغیتبل يبا محتوا ياز دو عامل قو
گـزارش شـد.    90/0نامـه   ن پرسـش یـ ا یدرونـ  یل شـد. همسـان  یماده) تشـک  13ر (یبا فراگ

  12بود. 54/11و عامل دوم  56/18ن شده توسط عامل اول ییانس تبیوار
سـنجش   يبـرا  یاسیق ساخت مقین تحقیا یبا توجه به مباحث مطرح شده، هدف اصل

 عوامـل مـؤثر   یابیبه نماز جماعت مدرسه بود. لزوم ارزآموزان  دانش عوامل موثر در جذب
توانـد محققـان را در    یران، مـ یـ ا ینیدـ   یمنسجم با توجه به بافت فرهنگ یاسیبر اساس مق

  کند. ياریـ  تیمعنو یعنیـ  تر بعد چهارم انسان قیدق یبررس

  روش
 اسـت. جامعـۀ آمـاري مطالعـه، تمـام     » یاز نـوع مقطعـ   یابیـ  نـه یزم«روش پژوهش حاضـر  

دوم و سوم مقطع متوسـطه اسـتان اردبیـل    هاي تحصیلی اول،  دختر و پسر پایهآموزان  دانش
نفر است. حجم نمونۀ انتخاب شده با اسـتفاده از   65126به تعداد  90-89در سال تحصیلی 

نفر بود، اما نظر به اینکـه کفایـت تعـداد نمونـه بـراي       380هر جنس  يبرا» کوکران«فرمول 
تن امکـان عـدم   و بـا در نظـر گـرف    13هاي تحلیل عاملی اسـت  فرض داري، یکی از پیش معنا

نفـر) در نظـر    400نفر (براي هر جـنس   800ها، حجم نمونه  نامه برگشت تعدادي از پرسش
ل شـد.  یـ ه و تحلیـ دختر و پسـر تجز آموزان  دانش نفر از 752 يها گرفته شد. در ادامه، داده

  است:» يا مرحلهچند«ن مطالعه، یا يریگ روش نمونه
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   ۱۲۹ نامة جذب به نماز در دانش آموزان پرسش سنجي هاي روان ساخت و بررسي ويژگي

منطقـۀ آموزشـی    19پوش نسبتاً همگن، که مرحلۀ اول. تقسیم استان به چهار قطب ناهم
منطقۀ آموزشی متناسب با حجـم منـاطق آموزشـی موجـود در      6کرد و انتخاب  را افراز می

 6دوم. انتخاب مـدارس از میـان    ۀمرحل ؛اي متناسب) چهار قطب آموزشی (به صورت طبقه
سـوم.   ۀاي متناسـب)؛ مرحلـ   منطقۀ آموزشی عضو نمونه در مرحلۀ اول (بـه صـورت طبقـه   

 35دختر به صورت تصادفی از میان آموز  دانش نفر 400پسر و آموز  دانش نفر 400انتخاب 
  م (به صورت تصادفی ساده در هر مدرسه). عضو نمونه در مرحلۀ دو ۀمدرس

 387درصـد) دختـر بودنـد و     5/48نفـر(  365شـرکت کننـده،   آمـوزان   دانش از مجموع
ن یانگیـ سـال بـا م   18-14 یک دامنۀ سـنّ یسنّی، در درصد) پسر. این افراد از نظر  5/51نفر(
ۀ اول یـ درصـد) در پا  6/36نفـر(  275ن یقرار داشـتند. همچنـ   97/0ار یو انحراف مع 06/16

 5/26نفـر(  199و  ،ۀ دومیـ درصـد) در پا  0/37نفـر(  278ل بودنـد.  یمتوسطه مشغول تحصـ 
 درصـد) در نمـاز   7/62نفـر (  229 یعنـ یدختـر،  آموزان  دانش تیۀ سوم. اکثریدرصد) در پا

نفـر   202 یعنـ یپسـر،  آمـوزان   دانش تیکه اکثر یکردند، در حال یجماعت مدرسه شرکت م
 تیــ، اکثریکردنــد. بــه طــور کلــ یجماعــت مدرســه شــرکت نمــ درصــد) در نمــاز 2/52(

 327کردند و  می جماعت مدرسه شرکت درصد) در نماز 5/54نفر ( 410 یعنیآموزان  دانش
  کردند. نمی جماعت مدرسه شرکت در نمازآموزان  شدان درصد) از 5/43نفر (

  آوري اطالعات ابزار جمع
 نماز جماعـت نسبت به عوامل مؤثر بر جذب آنان به آموزان  دانش نگرش یابیبه منظور ارز

ل آنکـه  یـ مرحلـۀ اول، بـه دل   انجـام گرفـت: در   یمراحل گونـاگون  مدارس، کار پژوهش در
هـاي   به نماز بودند، مـاده آموزان  دانش شیبا گراپژوهشگران درصدد اکتشاف عوامل مرتبط 

علمـا   يات و آرایـ ات و روایاز آ يریگ کشور و با بهره ینۀ فرهنگین آزمون با توجه به زمیا
ن یو همچنــ 15و همکـاران  نصــرل یـ ج فراتحلیو نتــا ينۀ نظـر یشــیپ يو بــر مبنـا  14و فقهـا، 
و  16،»مـان یو ا یذهباس رفتـار مـ  یـ مق يهـا  گـزاره «سـاخته شـده هماننـد     يهـا  نامه پرسش
  17شد. یجذب به نماز طراح یسازمان عوامل درون ۀنام پرسش
ه و سه تن از استادان یسه پا یآزمودن 50ار یشده در اخت ین مرحله، سؤاالت طراحیدر دوم

 ۀنامـ  ا مشـابه از پرسـش  یمبهم  يها ماده به عنوان ماده 4قرار داده شد که  یشناس گروه روان
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د قـرار  ییـ ن پژوهش مـورد تأ یمقاصد ا يماده برا 75با  يا نامه حذف شد و پرسش یمقدمات
 56ت یـ نامه حذف شـد و در نها  ن پرسشیسؤال از ا 19نامه،  پرسش يگرفت. پس از اجرا

نامۀ مـذکور   انگر آن بود که پرسشیب یاکتشاف یل عاملیج حاصل از تحلیماند. نتا یسؤال باق
 يفضـا «ن: یاسـت بـا عنـاو    ییربنایعامل زپنج  يانس کل، دارایدرصد وار 60/62بر اساس 

 یینحـوة برپـا  «، »یخـانوادگ ـ   يفـرد  یمذهب مان و رفتاریا«، »یآموزشـ   یو ارتباط یکیزیف
  ».یقیتشو«و عامل » یط اجتماعیمح«، »نماز جماعت

 ي(بـرا  5کـم) تـا    یلینۀ خیگز ي(برا 1از  يا درجه 5ف یک طینامه در  سؤاالت پرسش
کـل نمونـه در عامـل اول     يکرونبـاخ بـرا   يب آلفایگذاري شد. ضر اد) نمرهیز یلینۀ خیگز
و در عامـل پـنجم    82/0، در عامـل چهـارم   89/0، در عامل سوم 89/0، در عامل دوم 90/0
  به دست آمد. 94/0کرونباخ  يب آلفایز ضرینامه ن به دست آمد. در کل پرسش 82/0

  نتايج
ق، بـا اسـتفاده   ینمونۀ تحق يبر رو یملل عای، امکان انجام تحلیل عاملیپیش از گزارش تحل

شـد. انـدازة    یبررسـ  KMO( 18» (گیـري  ت نمونهیکفا«و شاخص  ت بارتلتیکرواز آزمون 
 یعامل ییتوانا يبرا یاسیو مق ها داده انس درونیآزمون مقدار وار ،KMO يریگ ت نمونهیکفا

 ییاس توانـا یـ ن مقیا ک،یبه  88/0ک بودن مقدار ین، با توجه به نزدیهاست. بنابرا بودن داده
 ییباشـد توانـا   5/0کمتر از  P، اگر مقدار ت بارتلتیکروبودن را داراست. در آزمون  یعامل
در  )10/12440( ت بارتلـت یـ کرودر آزمـون   Pزان یـ شـود. م  ید مـ ییـ ها تأ بودن داده یعامل

  وجود دارد. یل عاملیرو، امکان گزارش تحل است. از این 0005/0، حاضر ۀمطالع
ن یـی مـاکس و تع یو چرخش وار یاصل يها ل مؤلفهیهفته در آزمون با روش تحلعوامل ن

 18ن الگـو،  یـ تم اسـتخراج شـد. در ا  یهر آ یبار عامل يو باالتر برا 40/0 یب همبستگیضر
  به دست آمد.» زهیر سنگ«و نمودار  1ژه، باالتر از یو يها عامل با توجه به تعداد ارزش

ن یـ ک را در ایـ ژة بـاالتر از  یـ ارزش وعامـل بـا   18، )1ج حاصل در جدول شماره (ینتا
 يهـا  کند. ارزش ین مییانس کل را تبیدرصد وار 60/62دهد که در مجموع،  می آزمون نشان

 يرهـا یب دامنـۀ متغ ی) آمده است. نمودار شـ 1پس از چرخش، در جدول شماره (آنها  ژةیو
  )1ز به صورت ذیل است. (نمودار ین آزمون نیا
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  آزمون يرهایب دامنۀ متغیر ش): نمودا1(نمودار 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  عامل پس از چرخش. 18براي  1هاي ویژة باالتر از  ): ارزش1جدول (
  یانس تراکمیدرصد وار  انسین وارییدرصد تب  ژهیارزش و  8
1  33/15  44/20  44/20  
2  60/5  47/7  91/27  
3  14/3  19/4  10/32  
4  68/2  58/3  69/35  
5  30/2  06/3  76/38  
6  99/1  66/2  42/41  
7  77/1  36/2  78/43  
8  61/1  15/2  93/45  
9  58/1  11/2  04/48  
10  45/1  94/1  98/49  
11  38/1  85/1  83/51  
12  32/1  76/1  60/53  
13  27/1  70/1  30/55  
14  18/1  58/1  88/56  
15  10/1  47/1  36/58  
16  09/1  45/1  81/59  
17  05/1  40/1  22/61  
18  04/1  38/1  60/62  

  

ک یـ ن آزمـون تفک یـ ا يعامـل بـرا   18شود،  ی) مشاهده م1گونه که در جدول شماره ( همان
ب یو با توجه به آزمون شـ  ییانتهاهاي  ن کم در عاملییبا توجه به قدرت تب یشده است، ول
  عامل به دست آمد. 5با دستور استخراج  یل عاملی)، تحل1دامنه (نمودار 

ن یـی مـاکس و تع یاستفاده از چـرخش وار  عامل و 5با محدود کردن استخراج عوامل به 
مجـدداً   یاکتشـاف  یل عـامل یـ تم، تحلیـ هر آ یبار عامل يو باالتر برا 40/0 یب همبستگیضر

بـه دسـت آمـده بـه      یعامل ين شده توسط هر عامل و بارهاییانس تبیانجام شد. مقدار وار
  گزارش شده است.  3و  2ب در جدول یترت
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  ه هر عامل پس از چرخش): درصد واریانس تبیین شد2جدول (
  یانس تراکمیدرصد وار  انسین وارییدرصد تب  ژهیارزش و  عامل

  25/11  25/11  44/8  مدرسه (عامل اول)  یآموزشـ  یو ارتباط یکیزیف يفضا
  41/19  15/8  11/6  (عامل دوم)یخانوادگـ  يفرد یمذهب مان و رفتاریا

  95/26  53/7  65/5  (عامل سوم) نماز جماعت یینحوة برپا
  95/32  00/6  50/4  (عامل چهارم) یط اجتماعیمح

  76/38  80/5  35/4  ق (عامل پنجم)یتشو
  

کـه   رسـد. چنـان   یمـ  76/38ن شده بـه  ییانس تبیعامل، درصد کل وار 5با دستور استخراج 
انس کـل،  یـ درصد وار 25/11) 44/8ژه یدهد، عامل اول (با ارزش و یز نشان می) ن2جدول (

ژه یـ انس کل، عامـل سـوم (بـا ارزش و   یدرصد وار 41/19) 15/8 ژهیعامل دوم (با ارزش و
انس یـ درصـد وار  6) 50/4ژه یـ انس کل، عامل چهارم (بـا ارزش و یدرصد وار 53/7) 65/5

  کند. ین مییانس کل آزمون را تبیدرصد وار 80/5) 35/4ژه یکل، و عامل پنجم (با ارزش و
  امۀ جذب به نماز جماعتن ): ماتریس عاملی چرخش یافته واریماکس پرسش3جدول (

  ها سؤال

  قین تحقیحاصل از ا يها  عامل

و  یکیزیف يفضا
ـ  یارتباط

  مدرسه یآموزش

مان و یا
 یرفتارمذهب

ـ  يفرد
  یخانوادگ

 ةنحو
 ییبرپا

نماز 
  جماعت

ط یمح
  قیتشو  یاجتماع

          74/0  دهند. می تی. معلمان به نظرات ما اهم54
نگران  یاز حجم مطالب درسمرا هند و د ی. معلمان به من احساس آرامش م52
          71/0  کنند. ینم

          69/0  .کنم یم ی. در سر جلسه امتحان احساس راحت55
          68/0  کنند. یم یدگیرسآموزان  دانش ان به اعتراضاتی. معلمان و مرب53
          66/0  دارند. یما رفتار خوب ی. کارکنان مدرسه با مشکالت درس 57
          64/0  کنند. یت میمره دادن عدالت را رعا. معلمان در ن50
          63/0  دهند و واقعاً دلسوز ما هستند. ی. معلمان ما خوب درس م56
          61/0  . جو مدرسه آرام و بدون ترس است.51
          50/0  کنند. یه میران در زمان استراحت در کالس، ما را به نماز خواندن توصی. دب36
          49/0  بو و آراسته است. شه معطّر و خوشی. نمازخانۀ مدرسه هم64
  42/0        48/0  کنند. یما صحبت م يت نماز برایبارة اهم. در مدرسه، سخنرانان در37
          47/0  .شود یبرگزار م ی. در مدرسه در ارتباط با نماز، مسابقات23
          45/0  .در مدرسه وجود دارد یو اخالق ینیآموزندة د يها . کتاب25
          44/0  کان اقامۀ نماز مدرسه، بزرگ و مناسب است.. م60
          42/0  دهند. یت میاز منکر اهم یران ما به امر به معروف و نهی. دب38
          41/0  است. ینمازخانه مناسب و کاف ییشو و دست یس بهداشتی. سرو65
          40/0  دارم. ی. در مدرسه، با معلمان رابطۀ خودمان 32
58است. یار محبوب و دوست داشتنیما آدم بس یتیترب ی. مرب            
        71/0   ن بهتر کند.ابا دیگر را تواند روابط فرد می ایمان به خداوند .11
        68/0   است. يتر از هر چیز دیگر ایمان مهم .9

        66/0   ایمان و اعتقاد من بهترین راه براي درك حقیقت ابدي است. .12
        65/0   بخشد. یم ایمان به زندگی معنا .7

        62/0   ایمان من به خدا در کارهایم سودمند است. .13
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        61/0   هر روز به فکر خدا هستم. .3
        59/0   شک و تردید به او. ازاست  تر یقین به خدا مهم .6
        57/0   هیچ چیز بهتر از مذهبی شدن نیست. .8
    40/0    53/0   مندم. همن به مذهب عالق .4
        51/0   کنم. می در کارهایم دعا ،ياز هر تصمیم جد قبل .1

        51/0   ام تا تجربه. من بیشتر از ایمان بهره برده .14
  .عام باشد حتی اگر در مأل ،کنم من اغلب عبادت می .5

 نماز جماعت) :(مانند
  47/0        

ی داشتند داراي زندگ يشناسم که اگر به خدا ایمان بیشتر من کسانی را می .10
 بهتري بودند.

  46/0        

        45/0    خوانم. می . من مثل پدر و مادرم نماز15
        43/0    اند. . پدر و مادرم، در نماز خواندن من مؤثر بوده16
            .دانم یت، سورة حمد، وضو و مانند آن را می. احکام نماز از جمله ن20
      62/0      کنند. یاق در نماز جماعت شرکت میبا شور و اشتآموزان  دانش .44
      58/0      است. ی. امام جماعت مدرسه محبوب و دوست داشتن42
      57/0      شود. می شه نماز جماعت برپای. در مدرسه، هم34
      57/0      کنند. ینماز جماعت مشارکت م ییمدرسه در برپاآموزان  دانش .28
      56/0      د.شو یت می. در نمازخانه و صفوف نمازگزاران، نظم و انضباط رعا47
      51/0      حضور دارد. ی. در مدرسه امام جماعت روحان43
      50/0      شود. ی. در زمان مناسب، نماز جماعت برگزار م49
      50/0    49/0  ت و مناسب است.یفینمازخانۀ مدرسه باک يها . نور، رنگ و فرش61
ة نماز نصب هایی دربار هیو اعالم یغاتیتبل يها . در مکان اقامۀ نماز، برچسب62

      45/0    40/0  شود. یم

ل گرمازا و یو وسا ی. امکانات نمازخانه از جمله مهر و جانماز و جاکفش63
      45/0      است. یسرمازا، مناسب و کاف

      43/0      دارند. یر نمازگزاران رفتار مناسبی. نمازگزاران با غ46
      43/0      ن است.یمؤذّن هنگام اذان گفتن دلنش ي. صدا48
      43/0      شود یبارة آخرت و نماز صحبت من دو نماز دری. در نماز جماعت مدرسه، ب39
            گردد. می فیامبران تعرین دو نماز خاطرات امامان و پی. در نماز جماعت، ب45
59شه در مدرسه حضور دارد.یهم یتیترب ی. مرب            
            ط هستم.رون از مدرسه در ارتبای. با دوستان و همساالن خود در ب68
    72/0        عالقه دارم. یلیخ یمذهب يها ها و مجموعه لمی. به ف72
    70/0        دهم. یو گوش میون و رادیزیدر تلو یمذهب يها شه به برنامهی. هم70
را مطالعه  یمرتبط با موضوعات مذهب يها ها و کتاب ها و مجله . روزنامه71

 کنم. یم
      69/0    

    56/0        و نماز خواندن من مؤثر بوده است. من ید مذهبین در عقاویزیتلو يها . برنامه73
    48/0        هستند. ی. دوستانم مذهب67
    47/0    42/0    .و نمازخوان باشم یاند که مذهب ت کردهیترب ينم مرا طوری. والد22
    47/0       کنم. بخش را مطالعه می هاي مذهبی روحیه نوشته .2

    43/0        .هستند یام مذهب . خانواده21
            فرستند. یمن م يبرا یمذهبهاي   امک (اس.ام. اس)یگران پی. د69
و نماز خواندن من، با معلمان مدرسه  ینینۀ مسائل دی. خانوادة من در زم27

  61/0          کنند. می يهمکار

  51/0          کنند. ی. معلمان در مراسم نماز جماعت مدرسه شرکت م24
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  51/0          شود. یپخش م یمذهب يرشادا يها لمی. در مدرسه ف30
  49/0        45/0  کنند. یم یبارة نماز سخنرانا ظهرگاه) درین مدرسه (صبحگاه ی. در مراسم آغاز40
  48/0          کنند. ی. معلمان مدرسه با شور فراوان در نماز جماعت شرکت م35
  48/0        40/0  شود. یم ییرایاز نمازگزاران پذ ینیری. در مدرسه، با ش31
  47/0          کنند. یان در مراسم نماز جماعت مدرسه شرکت می. مرب26
  46/0          خوانم. ینکه پدر و مادرم را نارحت نکنم نماز می. براي ا19
  43/0          گردد. ی. در مدرسه، برنامۀ پرسش و پاسخ دربارة نماز برگزار م29
ک (اس.ام.اس) در امیگوي اینترنتی و پو نترنت، گفتیاپایگاه . استفاده از 74
  43/0          .من و نماز خواندنم مؤثر بوده است ید مذهبیعقا

            ق شوم.ی. دوست دارم به خاطر نماز خواندن تشو18
            شوم که نماز بخوانم. یق می. در مدرسه تشو33
            اند. . دوستانم در نماز خواندنم مؤثر بوده17
            خود شک کنم. ید مذهبیعقاشود که در  یگران موجب مید يها . حرف75
            خواند. ی. امام جماعت مدرسه نماز را به سرعت م66
            .ردیگ یان انجام میک روز درمی. نماز جماعت مدرسه به صورت 41

عامل اسـت   5، استخراج یل اکتشافیجۀ تحلیشود، نت ی) مالحظه م3که در جدول ( چنان
ـ   اه مشخص شدهی(در جدول با رنگ سآزمون هاي  از ماده يکه در آن تعداد ش از یانـد) در ب

ت یـ در مدرسـه، سـخنرانان دربـارة اهم   « 37اند، براي مثال، مـاده   داشته یک عامل بار عاملی
) و یآموزشـ ـ   یو ارتبـاط  یکـ یزیف يهم در عامل اول (فضا» کنند یما صحبت م ينماز برا

، 41، 33، 20، 18، 17 يها ادهن میداشته است. همچن یق) بار عاملیهم در عامل پنجم (تشو
  اند. حذف شده 40/0تر از  نییپا یل بار عاملیبه دل 75، و 69 ،68، 66 ،59، 58، 45

ب شـده  یـ ا عامل ترکیمؤلّفه  5با توجه به آنکه از  يا ماده 56اس یمق ییروا یبررس يبرا
یـد و  ماده) محاسبه گرد 56اس (یاست، نمرة کل هر عامل محاسبه شد و سپس نمرة کل مق

  اس به دست آمد.یگر و نمرة کل مقیکدیها با  مؤلّفه یب همبستگیت، ضرایدر نها
  نامۀ جذب به نماز جماعت با نمرة کل هاي پرسش ): ماتریس همبستگی مؤلّفه4جدول (

(عامل    ها) ها (عامل مؤلّفه
  اول) 

(عامل  
  دوم) 

(عامل  
  سوم) 

(عامل  
  چهارم) 

(عامل  
  پنجم) 

مدرسه  یآموزشـ  یرتباطو ا یکیزیف يفضا
  (عامل اول) 

-          

(عامل یخانوادگـ  يفرد یمذهب مان و رفتاریا
  دوم)

***58/0  -        

      -  33/0***  30/0***  نماز جماعت (عامل سوم) یینحوة برپا
    -  22/0***  65/0***  59/0***  (عامل چهارم) یط اجتماعیمح

  -  47/0***  44/0***  43/0***  45/0***  (عامل پنجم) قیتشو
  69/0***  75/0***  63/0***  82/0***  81/0***  کل نمره

001/0<P***= N=752  

گر و یکـد یها بـا   ن مؤلّفهیها ب یدهد، تمام همبستگ ی) نشان م4گونه که جدول شماره ( همان
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   ۱۳۵ نامة جذب به نماز در دانش آموزان پرسش سنجي هاي روان ساخت و بررسي ويژگي

 ۀن مؤلّفیب ین همبستگیشتریمعنادار است. ب P>001/0اس در سطح یها با نمره کل مق مؤلّفه
ن ی) و کمتــرr=82/0اس (یــو نمــرة کـل مق » یخــانوادگـ   يفــرد یهبمـان و رفتــار مـذ  یا«

) r=22/0» (یط اجتمـاع یمحـ « و مؤلّفـه  » نماز جماعـت  یینحوة برپا«ن مؤلّفه یب یهمبستگ
بـاال و   یب همبسـتگ یـ اس، ظرایـ ها با نمرة کـل مق  شود. در مجموع، تمام مؤلّفه یمشاهده م

  دهد. ینشان م یدرخور توجه
کرونبــاخ نشــان داد کــه  يز بــا اســتفاده از روش آلفــایــامــه نن پرســش ییایــپا یبررســ

، 90/0 يب آلفـا یضـر  يمـاده دارا  16با » یآموزشـ   یو ارتباط یکیزیف يفضا«اس یمق خرده
، 89/0ب یضـر  يمـاده دارا  14بـا  » یخـانوادگ ـ   يفـرد  یمان و رفتار مذهبیا«اس یمق خرده
اس یـ مق ، خـرده 89/0ب یضـر  يرامـاده دا  11بـا  » نماز جماعـت  یینحوة برپا«اس یمق خرده

مـاده   8بـا  » قیتشـو «اس یـ مق و خرده 82/0 يب آلفایضر يماده دارا 7با » یط اجتماعیمح«
 94/0ماده،  56نامه نیز با  کرونباخ کل پرسش يب آلفایاست. ضر 82/0 يب آلفایضر يدارا

  بخش است. تیب از نظر منطق پژوهش، رضاین ضرایبه دست آمد. ا

  يگير نتيجه
 مـان و رفتـار  یا«اس، نشان داد مؤلّفۀ یگانه با کل مق پنجهاي  مؤلّفه یس همبستگیماتر یبررس
نحوة «و مؤلّفه  ین مقدار همبستگی) باالترr=82/0( یبا همبستگ» یخانوادگـ   يفرد یمذهب
بـا کـل آزمـون را     ین مقدار همبستگیتر نیی) پاr=63/0( یبا همبستگ» نماز جماعت ییبرپا

 يها ها و ماده مؤلّفه ین دو مقدار در نوسان است. بررسین ایها ب ر مؤلّفهیسا یدارد. همبستگ
برخـوردار   ییدهد آزمون مـورد نظـر از اعتبـار بـاال     آزمون جذب به نماز جماعت نشان می

  ک به دست آمد.یژه باالتر از یبا ارزش و یل عوامل، پنج عامل اصلیاست. پس از تحل
» یآموزشـ ـ   یو ارتباط یکیزیف يفضا«که عامل اول  نشان داد یل عاملیتحل ییج نهاینتا

در آمـوز   دانـش  احسـاس آرامـش  «رنـدة  ین عامـل در برگ یـ ل شده است. ایماده تشک 16از 
نمازخانـۀ   يفضـا  يندیخوشـا «، »از عوامـل مدرسـه  آموز  دانش تیاحساس رضا«، »مدرسه
مـل مدرسـه بـا    وة مناسـب ارتبـاط عوا  یش«، و »ج نمازیدات مدرسه براي ترویتمه«، »مدرسه

 يدر فضـا آمـوز   دانش است که یشتر در ارتباط با احساسین عامل بیاست. ا» دانش آموزان
  کند. یمدرسه درك م
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ل شـده و  یمـاده تشـک   14از » یخـانوادگ ـ   يفـرد  یمـان و رفتـار مـذهب   یا«عامـل دوم  
 نیـ اسـت. ا » نیـ نگرش فرد بـه د «، و »خانواده یمذهب يباورها«، »يمان فردیا«رندة یدربرگ

  دهد. یقرار م یندار بودن فرد و خانواده فرد را مورد بررسیعامل د
ن عامـل  یـ ل شـده اسـت. ا  یمـاده تشـک   11از » نمـاز جماعـت   یینحوة برپا«عامل سوم 

 ، و»امکانات نمازخانـه «، »نماز جماعتمنسجم بودن «، »ت امام جماعتیمحبوب«رندة یدربرگ
 ینمازخانـه و چگـونگ   يت فضـا یفیل کن عامیاست. ا» نماز جماعتاثرگذار بودن اوقات «

  شود. یضۀ نماز را شامل میدر انجام فر يزیر برنامه
رنـدة  یبرگن عامـل در یـ ل شـده اسـت. ا  یماده تشـک  7از » یط اجتماعیمح«عامل چهارم 

ن عامـل  یـ است. ا» نقش همساالن و دوستان«و » یمذهب يبا محتوا یجمع يها نقش رسانه«
و  یونیـ زیتلو يهـا  هـا و مجموعـه   لمیژه فـ یـ ، بـه و یمـذهب  يبا محتوا يها استفاده از رسانه

  شود. یرا شامل م ین معاشرت با دوستان مذهبیهمچن
ن بـه  یت دادن والـد یـ اهم«رنـدة  یبرگل شـده و در یماده تشـک  8از » قیتشو«عامل پنجم 

ژه یو به و یمذهب يها تیان در فعالیشرکت معلمان و مرب«، »دانش آموز یمذهب يها تیفعال
ان یـ ن عامـل شـرکت مرب  یاست. ا» در مدرسه یمذهب يها برنامه يبرگزار«و  ،»اعتنماز جم
  شود. یبارة نماز شامل مدرمشوق مدرسه را  يها و برنامه ینید يها تیدر فعال

 اي در جـذب  مدرسـه  ثر درونؤبررسـی عوامـل مـ   اي بـه   در مطالعه 19و همکاران بشلیده
ن مطالعه، به یدر ا. پرداختندخوزستان به نماز هاي استان  دختر و پسر دبیرستانآموزان  دانش

 جـذب  يا مدرسـه  به منظور سـنجش عوامـل مـؤثر درون    يا نامه پرسش یل عاملیروش تحل
 یقیتشـو ـ   یغیتبل يبا محتوا يماده ساخته شد و از دو عامل قو 31به نماز با آموزان  دانش

 یل شده بود. همسـان یتشک ماده) 13ر (یبا فراگ یآموزشـ   یماده) و حسن روابط انسان 18(
و  56/18ن شـده توسـط عامـل اول    ییانس تبیگزارش شد. وار 90/0نامه  ن پرسشیا یدرون

  بوده است. 54/11عامل دوم 
مشـابه اسـت؛    يه شده در پژوهش حاضر از نظر عنوان تا حـد یاس تهیاس با مقین مقیا

ن تفاوت کـه  ید، با اپردازن یعوامل جذب به نماز جماعت م یاس به بررسیچراکه هر دو مق
است،  هقرار گرفت یابیمورد ارز يا مدرسه صرفاً عوامل درون 20و همکاران دهیبشلدر مطالعۀ 

نامـه لحـاظ شـده     ز در پرسـش یـ ن يا مدرسه ر عوامل برونیکه در مطالعۀ حاضر، سا یدرحال
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بـا   یآموزشـ ـ   یو حسن روابط انسان یقیتشوـ   یغیز در دو مؤلّفۀ تبلیاست. از نظر محتوا ن
  ر مشابه هستند.یفراگ

عوامل مـؤثر و مـرتبط بـا     یابینامۀ جذب به نماز در جهت ارز رسد از پرسش می به نظر
  توان استفاده کرد. یدر نماز جماعت مآموزان  دانش شرکت
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
  .676ص  ،2، جکشف االسراررشیدالدین ابوالفضل میبدي،  .1
  .1388، ستاد اقامه نماز، تهران، پرتوي از اسرار نماز، قرائتی، محسن،455تحت العقول، ص.2
  .17ص ،2، جکافیالکلینی،  محمد بن یعقوب.3

4. Worthington E.L, Kurusu, T.A. McCullough, M.E & Sandage S.J, Empirical Research on Religion and 
Psychotherapeutic processes and Outcomes: A 10- Year Review and Research Prospectus, Psychological 
Bulletin, 119 (3), P 448-487. 

 .1ص جماعت، نماز به آموزان در گرایش دانش اي مدرسه خانوادگی عوامل بررسینهاد،  مالیمحمدعلی ک.5

 .1، صنماز به آموزان جذب دانش بر مؤثر اي مدرسه درون عوامل و علل بررسیبیگلو، بهروز . 6

  .1ص ،تحقیقات) شوراي (طرح پژوهشی نماز به آموزان دانش جذب راههاي بررسیاله حسینی،  روح .7
 نسبت همدان استان متوسطه راهنمایی و دوره آموزان دانش جذب راههاي و نگرش بررسی ،حمد عسـگري م.8

 .1، صنماز اقامه طرح به

 راهنمایی مقطع در نماز جماعت اقامه به نسبت آموزان دانش تمایل اي مدرسه عوامل بررسی ،اشرف بهرامی. 9

  .1ص ،دبیرستان (پایان نامه) و
10. Hackney, C., and Sanders, G, Religiosity and mental health: A meta-analysis of recent studies, 
Journal for the Scientific Study of Religion, 42, P 43-56. 
11. Maltby, J., Day, L, Should never the twain meet? Integrating models of religious personality and 
religious mental health, Personality and Individual Differences, 36, P 1275-1290. 

آموزان مقطع متوسطه اسـتان   بررسی عوامل موثر درون مدرسه اي جذب دانش«، و دیگران بشلیدهکیومرث  .12
  .2ش ،مطالعات تربیتی و روانشناسی، »ملعوا خوزستان به نماز با روش تحلیل

13. Cohen, L, Manion, L. & Morrison, Research Method in education, P 210-211. 
  .تعلیم و تربیت در اسالم، ر.ك: مرتضی مطهري .14
آموزان در نماز جماعت  بررسی فراتحلیلی عوامل موثر بر جذب و شرکت دانش«، احمدرضا نصر و دیگران .15

  .26، شنوآوري هاي آموزشی، »مدارس
16 . Nielsen, M.E, Operationalizing religious orientation, The Journal of Psychology, 129 (5), P 485 

 و دیگران، همان. بشلیدهکیومرث  .17
18 .Kaiser-Meyer-Olkin of sampling Adequacy 

  .، همانو دیگران بشلیدهکیومرث  .19
  همان.. 20
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   ۱۳۹ نامة جذب به نماز در دانش آموزان پرسش سنجي هاي روان ساخت و بررسي ويژگي

  منابع
، 1387، 4، شعلوم رفتاري، »جمعه عوامل مرتبط با میزان شرکت کارکنان در نماز«و دیگران،  خدابخش ،احمدي
  .323-317ص
 علـل  بر تأکید با مدارس از نماز استقبال با رابطه در ساوه شهر یدبیرستانآموزان  دانش نظراتحسین،  آزادیان،

  .1373تحقیقات،  ي، شورايمرکز ،تحقیقات) يشورا یپژوهش استقبال (طرح عدم
مقطـع متوسـطه اسـتان    آمـوزان   دانـش  بررسی عوامل موثر درون مدرسه اي جذب«و دیگران،  کیومرث ،بشلیده

 .63-41، ص1382، 2،شمطالعات تربیتی و روانشناسی، »عوامل خوزستان به نماز با روش تحلیل

 و یراهنمای مقطع در نماز جماعت اقامه به نسبتآموزان  دانش تمایل يا مدرسه عوامل یبررس اشرف، ،یبهرام
 .1379، يریز برنامه و مدیریت ، دانشگاه تهران: دانشکدهدبیرستان (پایان نامه)

، تهـران،  يکشور طرح .نماز بهآموزان  دانش جذب بر مؤثر يا مدرسه درون عوامل و علل یبررسبهروز،  بیگلو،
  .1372پرورش،  و آموزش وزارت تربیت و تعلیم ژوهشکدهپ
ـ  نماز بهآموزان  دانش جذب يراهها یبررساله،  روح ،یحسین  کرمانشـاه،  تحقیقـات)،  يشـورا  ی(طرح پژوهش

  .1374استان،  پرورش و آموزش
  .1371اصغر حکمت، تهران، امیرکبیر،  علی ، به اهتمام:االسرار کشفمیبدي، رشیدالدین ابوالفضل، 

 .1360، هاتف مشهد ، تهران،(ره) ینیح المسائل امام خمیتوض، يموسو اله روحموسوي خمینی، سید

 شهرسـتان  متوسـطه  مقطـع آمـوزان   دانـش  بـین  در نمـاز  فرهنگ گسترش يراهها، یشمسـ  ،یاردستان سبیالن

  .1379، یاسالم آزاد نامه)،خوراسگان، دانشگاه (پایاناردستان
  .1377، 1، پیش شماره نیایش نامه، »به نمازآموزان  دانش شسنجش گرای«ستاد اقامه نماز، 

، »ه سکوالر شدنینظر يآن براهاي  و داللت ینوجوانان تهران ینید يو رفتارهاها  نگرش«ن، یدحسیسراج زاده، س
  .8و  7)، شی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ه پژوهشینما

 آموزش تحقیقات يشورا سمنان، ،استان سمنان مدارس در نماز اقامه به نسبتآموزان  دانش نگرش محمد، سفید،

  .1373پرورش،  و
 شـهر  متوسـطه  مقطع سوم پایه پسرآموزان  دانش عقیدتی –دیدگاههاي فلسفی بررسی«و دیگران،  کریم ،سواري

 .10-1، ص1380، 2-1، شعلوم تربیتی و روانشناسی، »نماز مورد در اهواز

 ي، یـزد، شـورا  یـزد  مدارس نماز جماعت به جوانان جذب در مؤثر عوامل یبررس صدیقه، ،يفیروزآباد یصفای
  .1371پرورش،  و آموزش اتتحقیق

 به نسبت همدان استان متوسطه و یراهنمای دورهآموزان  دانش جذب يراهها و نگرش یبررس محمد، ،يعسگر

  .1378پرورش،  و آموزش تحقیقات يشورا ، همدان،نماز اقامه طرح
ـ ترب، »کرمـان هـاي   رسـتان یو عوامل مرتبط با آن در نوجوانـان دب  ینیرفتار د یبررس«د رضا، یدحمی، سيعلو ت ی

 164-143. ص1380، 2، شیاسالم
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  .54-48، ص1374، 4، شاندیشه و رفتار ،»باورهاي مذهبی و اثرات آنها در بهداشت روان« ،، باقربناب غباري
  .1388، ستاد اقامه نماز، تهران، از اسرار نماز يپرتو، محسن، یقرائت

   1387، جهان آرا، ترجمۀ سید مهدي آیت الهی ،کافیالکلینی، محمد بن یعقوب، 
، مرکـزي،  جماعت نماز بهآموزان  دانش در گرایش يا مدرسه یخانوادگ عوامل یبررس، یمحمـدعل  نهاد، یکمال
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