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Abstract: 
 
Background: Considering that young people are considered as the future makers of the islamic 
society, the need for recognizing important issues such as how to initiate prayers and participate in 
prayer in congregation is very important. This study aimed determine the facilitators and inhibitors of 
student participation in prayer in college students of Kashan University. 
Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study, using convenience sampling 
method, 451 students of Kashan universities (Azad, Ministry of Science, and Medical Sciences) 
participated in the study. The research instrument was a demographic questionnaire, facilitating and 
preventing students from attending community prayer. Data were analyzed by SPSS software version 
16 using descriptive statistics (frequency distribution) and inferential statistics (Chi-square and one-
sample t-test). 
Results: The results of this study showed that students of medical sciences (48.6%) and Azad Islamic 
University (45.1%) participated in community prayers more than those of the Ministry of Science 
(33.3%). Participation in community prayer among native students (73.8%) was significantly higher 
than non-native (34%) students (P<0.001). Among the effective factors in encouraging participation 
in Congregational Prayer, the factor "belief in reciprocity in attending prayer in congregation" has the 
highest mean (2.76). Among the factors preventing participation in the congregational prayer, the 
highest mean (2.41) was attributed to the "length of the prayer of the congregation".  
Conclusion: Given the fact that students are future managers and managers of the country, 
interventions are necessary in order to understand the religious foundations and the benefits of 
community prayer in the field of youth and students as awareness-raising programs. 
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کننده از شرکت دانشجویان در نماز جماعت در کننده و ممانعتبررسی عوامل تسهیل
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 مقدمه
معنویت و ارتباط با نماز در بیشتر ادیان الهی برترین رکن 

   خداوند است.
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  پزشکی کاشان، کاشان، ایران. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم 2
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هایی در میان مذاهب وجود اگرچه در کیفیت و نحوه اداي آن تفاوت
دارد، اما در تاریخ مذاهب دینی، هیچ شریعت و دینی بدون فرضیه 

و  دارد فردبهر آیین اسلام نماز جایگاهی منحصردنماز نبوده است. 
د شوجایگزینی ندارد و برترین شکل ارتباط با خداوند تلقی می

و ما خلقت الجن و الانس الا «فرمایند: رآن می]. خداوند در ق2،1[
 ».که عبادتم کنندجن و انس را نیافریدم مگر براي این« ؛»لیعبدون

و این توان را دارد که همه است نماز هادي اعمال دیگر  براینابن
ها باشد اعمال را در راستاي خود اصلاح کند و دورکننده از زشتی

براي هر چیز صورتی است و « :فرمایندد (ص) می]. حضرت محم3ّ[
توجهی به نماز، صورت دینتان را صورت دین نماز است، پس با بی

هیچ عبادتی « :فرمایندامام علی (ع) میهمچنین، . »زشت نشان ندهید
نماز از  بنابراین. »تر از نماز نیستداشتنینزد پروردگار دوست

 »الدین الصلاهان عمود «آید ترین لزومات دین به شمار میاصولی
دارد، اما برگزار کردن آن به  یاهمیت فراوان اگرچه نماز]. 5،4[

جماعت اهمیت بیشتري دارد. نماز جماعت نمادي از جامعه اسلامی 
در گیرد. است و عناصري مانند رهبري، اتحاد و نظم را در بر می

  خلاصه:
ی از قبیل نیاز به شناخت مسائل مهمّ روند،سازان جامعه اسلامی به شمار میعنوان آیندهکه جوانان بهبا توجه به این سابقه و اهداف:

کننده و چگونگی برپاداشتن نماز و شرکت در نماز جماعت از اهمیت بسزایی برخوردار است. تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل تسهیل
  شد. انجام هاي سطح شهر کاشان کننده از شرکت دانشجویان در نماز در دانشجویان دانشگاهممانعت

هاي نفر از دانشجویان دانشگاه 451گیري در دسترس تعداد استفاده از روش نمونه مقطعی حاضر با – در مطالعه توصیفی ها:مواد و روش
. ابزار پژوهش پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، کردندشرکت  1397علوم پزشکی) طی سال  وزارت علوم و طح شهر کاشان (آزاد،س

و با استفاده  16ویرایش  SPSSافزار ها از طریق نرمدادهکننده از شرکت دانشجویان در نماز جماعت بود. کننده و ممانعتعوامل تسهیل
  .اي) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتنمونههاي کاي اسکوئر و تی تکاز آمار توصیفی (توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون

 3/33درصد) به نسبت بیشتر از دانشجویان وزارت علوم ( 1/45درصد) و آزاد ( 6/48شکی (نتایج نشان داد که دانشجویان علوم پز نتایج:
طور معناداري بیشتر درصد) به 8/73کنند. همچنین شرکت در نماز جماعت در بین دانشجویان بومی (درصد) در نماز جماعت شرکت می

اعتقاد به ثواب «). از بین عوامل مؤثر در ترغیب به شرکت در نماز جماعت، عامل >001/0Pدرصد) بود ( 34بومی (یراز دانشجویان غ
کننده شرکت در نماز ) را به خود اختصاص داد. همچنین، از بین عوامل ممانعت76/2بیشترین میانگین ( »حضور در نماز جماعت

  ود.ب »طولانی بودن نماز جماعت«) مربوط به عامل 41/2جماعت، بیشترین میانگین (
اي در راستاي تفهیم مبانی دینی و ینده کشور هستند، اقدامات مداخلهکنندگان آمدیران و اداره ،که دانشجویانبا توجه به این گیري:نتیجه

  سازي ضروري است. هاي آگاهیفواید نماز جماعت در حوزه جوانان و دانشجویان به شکل برنامه
  کنندهکننده، عوامل ممانعتعوامل تسهیلز جماعت، دانشجویان، نما کلیدي: واژگان

 771- 777 ، صفحات1398 ضمیمه، 7پژوهشی فیض، دوره بیست و سوم، شماره  – نامه علمیدو ماه                                                               
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پاداش و ارزش نماز جماعت آمده است که اگر تمام دریاها مرکب، 
درختان قلم و تمام جن، انس و ملائکه نویسنده شوند، تمام 
نفر را بنویسند.  10توانند ثواب یک رکعت نماز جماعت بیش از نمی
نماز را به پا دارید و «فرماید: در سوره بقره میخداوند چه چنان

در این راستا، . »وع رویدکنندگان به رکزکات را بپردازید و با رکوع
فضیلت نماز جماعت، بیست و پنج « :فرمایندمی(ص) رسول اکرم 

دادن به نظافت از طرف دیگر اهمیت]. 6- 9[ »برابر نماز فرادي است
طراوت، جذاب و دلکش ی مسجد آن را به محیطی شاداب، باو زیبای

ویژه نسل جوان به سازد. ایجاد اشتیاق و استقبال عمومی بهمبدل می
عنوان یک اقدام به مسجد و رفع مشکلات و موانع حضوري آنان

 اساسی از سوي امام جماعت بایستی مورد توجه قرار گیرد. البته

 رعایت صحیح، عملکرد سلوك، حسن پاکی، و تقوي صداقت،
 مسجد امور اداره در همگان ساختنگرم و شریک برخورد ونات،ؤش

. همچنین داشت خواهد دنبال به را مسجد به مردم عمومی قبالستا
 مسلمانان همه و مشارکت همدلی و وحدت انس، محلّ  باید مسجد

 براي مسجد »للناس وضع بیت لاوّ ان«شریفه آیه  باشد. طبق

 دادناختصاص بنابراین، است شده ایجاد مردم همه برداريبهره

 نجاما براینابن .نیست صحیح خاص گروه و صنف یک بهمسجد 

 اعمال همچنین ،شودمی سوءتفاهم و اختلاف موجب که اییکاره
 به توجه عدم و مسجد مدیریت يأر به استبداد و شخصی سلیقه

 و جوانان با ناشایست برخورد و آن امور انجام در دیگران نظریات
 رسالت با که امنایی تهیأ اعضاي از هریک یا خادم توسط نوجوانان

 را مسجد و پراکنده را نو نسل و مردم تدریجبه ،دندارن آشنایی مسجد
ع در مسجد و از یک طرف اجتماهمچنین، ]. 9،4[سازد می خلوت

دهد و از طرف دیگر گذاري نماز را افزایش مینماز جماعت، تأثیر
نقش دارد. همچنین بسیار در ایجاد و تقویت رفتارهاي مثبت 

آثار  فرهنگی غرب را گرفته، هاي نماز جماعت جلو تهاجمصف
عنوان نماز به  ].3[ کندماندگی را از جامعه اسلامی پاك میعقب

الگویی جامع از بینش، گرایش و رفتار انسان در ارتباط با خود، 
گرفته از ابعاد متعددي مورد پژوهش قرار دیگران و محیط زیست 

در پژوهشی که به بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد نماز  است.
جماعت و مسجد دانشگاه پرداخته شده بود، نتایج مطالعه به دید 

همچنین،  ].10[ مثبت دانشجویان نسبت به نماز اشاره کرده است
هاي دیگر موانع جذب جوانان به مسجد را عدم نتایج پژوهش

دانند و چون فلسفه جماعت میآشنایی با فلسفه نماز و اسرار نماز 
آشنایی جوانان با این  ؛ها در میان مردم غریب و ناآشناستجماعت

مفاهیم عظیم و درك فیض معنوي آن موجب علاقمندي مضاعف در 
بنابراین افزایش آگاهی در مورد آثار، برکات و  شد.ها خواهد آن

 .]12،11[ است ز جماعت در شرکت در نماز جماعت مؤثرفلسفه نما

هاي نقش نماز جماعت، بیان داشتند که در مؤلفهیعقوبی و همکاران 
مقیاس گرایش  گرایش به نماز، تصور مثبت به آثار نماز و نمره کلّ

نث نسبت به مذکر از میانگین نمرات بالاتري ؤبه نماز، گروه م
هاي اجتناب از نماز و ادراك لفهبرخوردار هستند، در حالی که در مؤ

دهد که نماز، وضعیت برعکس است. این نشان می نثی به آثارخ
در حالی  ].13[ دخترها نسبت به پسرها به نماز گرایش بیشتري دارند

مطالعات دیگر نشان دادند که پسران در زمینه عقیدتی بیش از  که
اي که توسط در مطالعهگیرند. دختران در وضعیت زودرس قرار می
دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام  مجاهد و همکاران در دانشجویان

درصد دانشجویان در نماز  5/83فت، نتایج مطالعه نشان داد که گر
هاي کنند. در این مطالعه پخش اذان در محیطجماعت شرکت می

را در حضور دانشجویان در نماز جماعت  آموزشی بیشترین تأثیر
و بیشترین علت عدم شرکت دانشجویان در نماز جماعت  داشت
نتایج مطالعات  ].11[ آشنایی با احکام و آداب نماز جماعت بودعدم 

که برگزاري مرتب نماز جماعت، دسترسی دیگر حاکی از آن است 
عوامل  به سرویس بهداشتی، پخش اذان و رعایت بهداشت از

در  ].14[ باشدثیرگذار در شرکت دانشجویان در نماز جماعت میتأ
لفقاري و ااسلامی تویسرکان، ذومطالعه دیگري در دانشگاه آزاد 

مشارکت امکانات مسجد،  زمان، مکان، یرهايتغخلیجی دریافتند که م
شارکت دانشجویان بودن امام جماعت بر میزان ملان و روحانیمسؤو

که توجه به این با براینابن ].12[ گذار استدر نماز جماعت تأثیر
ها به شمار سرمایهترین سازان و بزرگعنوان آیندهدانشجویان به

آنان از  يهاروند و تلاش در جهت شناخت دینی و توسعه آگاهیمی
نیاز به شناخت چگونگی برپاداشتن  ؛اهمیت بسزایی برخوردار است

نی و فواید نماز نماز و شرکت در نماز جماعت، تفهیم مبانی دی
ها ولان فرهنگی دانشگاهؤگشاي مسبر آن، راه جماعت و عوامل مؤثر

ریزي نمایند. بنابراین این تري برنامههد بود تا با درك عمیقخوا
کننده از شرکت کننده و ممانعتپژوهش با هدف تعیین عوامل تسهیل

هاي سطح شهر دانشجویان در نماز جماعت در دانشجویان دانشگاه
  شد.انجام کاشان 

  
  هامواد و روش

مقطعی است و جامعه  -این پژوهش یک مطالعه توصیفی 
هاي سطح آماري آن را دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه

جویان نفر از دانش 451دهد که در نهایت شهر کاشان تشکیل می
در گیري، شرکت کردند. روش نمونه هاي سطح شهر کاشاندانشگاه
ن، اولؤبود. جهت اجراي پژوهش پس از اخذ مجوز از مس دسترس

صورت به شد و دانشجویانمیها مراجعه دهبه آموزش دانشک
و بعد از مراجعه به دانشجویان اهداف  شدندتصادفی انتخاب می
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و در صورت رضایت به  شدها توضیح داده میپژوهش براي آن
تا  گرفتمیها قرار شرکت در پژوهش، پرسشنامه در اختیار آن

ها، شامل وري دادهابزار گردآ صورت خودگزارشی تکمیل نمایند.به
ل، میزان تحصیلات، اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس، تأه پرسشنامه

اقامت) و پرسشنامه  سکونت و محلّ تحصیل، محلّ دانشگاه محلّ
کننده از شرکت دانشجویان کننده و ممانعتعوامل تسهیلمربوط به 

لات مربوط به نظرات دانشجویان در مورد سؤادر نماز جماعت بود. 
بود که ال سؤ 12ده شرکت در نماز جماعت شامل نکنعوامل ترغیب
مفید امام  یهاي امام جماعت، سخنران: مقبولیت یا ویژگیعبارتند از

لان در نماز برگزاري نماز، حضور اساتید و مسؤوجماعت در زمان 
جماعت، شرکت دوستان نزدیک در نماز جماعت، نظافت و زیبایی 

خانه، وجود سرویس نمازانه، نزدیک بودن وضوخانه به محیط نمازخ
به  شده و اعتقادکافی، پخش اذان، جذابیت اذان پخشبهداشتی 

الات مربوط به عوامل بازدارنده ثواب حضور در نماز جماعت و سؤ
زمانی : همبه این شرح بودال ؤس 13شرکت در نماز جماعت شامل 

زمانی نماز با نماز با کلاس درس، انجام سخنرانی بین دو نماز، هم
بودن نماز جماعت، عدم آشنایی با احکام و آداب توزیع غذا، طولانی

نماز جماعت، تمسخر دیگران، سبک شمردن نماز، نداشتن وقت 

...، بعضی افراد مانند بوي عرق بدن و کافی، وضعیت جسمانی
ماندگی، ر و عقبا مسائل سیاسی، احساس تحجّآمیختگی نماز ب
نماز  بودن محلّت، شک به وقفیت برپایی نماز جماعانتظار زیاد جه

زیاد و دسته: کم، متوسط،  چهارکه طبق مقیاس لیکرت به  جماعت
پایایی پرسشنامه مذکور مورد روایی و  بندي شد.بسیار زیاد درجه

د قرار گرفت و اعتبار (پایایی) آن از طریق محاسبه ضریب آلفاي تأیی
ضریب پایایی به روش مجاهد  .دست آمدبه 89/0، کرونباخ

 ].11[ محاسبه کرده است 81/0 هامقیاس براي کلّرا بازآزمایی 
ها از دادهمه براي مطالعه حاضر استفاده شد. از این پرسشنا براینابن

و با استفاده از آمار توصیفی  16 ویرایش SPSSافزار طریق نرم
تی هاي کاي اسکوئر و (توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اي)نمونهتک
  

  نتایج
 نفر از دانشجویان شهر کاشان 451 در این پژوهش تعداد

دانشجویان برحسب متغیرهاي توزیع  1ند. جدول شماره شرکت داشت
  دهد.فکیک شرکت در نماز جماعت نشان میشناختی را به تجمعیت

  
  شناختی به تفکیک شرکت در نماز جماعتبرحسب متغیرهاي جمعیتمطالعه  توزیع فراوانی دانشجویان مورد -1شماره جدول 

 شرکت در نماز جماعت  متغیر
  خیر  بله

  Pمقدار 
  تعداد (درصد)  تعداد (درصد)

  تحصیل دانشگاه محلّ 
)6/48(126  علوم پزشکی  133)4/51(  

  )7/66(60  )3/33(30 وزارت علوم  042/0
 )9/54(56 )1/45(46 آزاد

  جنس
  )7/52(175  )3/47(157  زن

075/0  
  )2/62(74  )8/37(45  مرد

  سن

  )1/51(45 )9/48(43  سال 20کمتر از 

726/0  
  )56(192  )44(151  سال 25تا  20
  )2/56(9  )8/43(7  سال 30تا  26

  )75(3 )25(1 سال 30بالاي 

  وضعیت تأهل
  )9/55(221  )1/44(174  مجرد

402/0  
  )50(28  )50(28  هلأمت

  سطح تحصیلات

  )25(2  )75(6  کاردانی

108/0  
  )6/55(233  )4/44(186  کارشناسی

  )7/85(6  )3/14(1  کارشناسی ارشد
  )1/47(8  )9/52(9 دکتراي عمومی/ تخصصی

  سکونت محلّ
  )2/26(32 )8/73(90  بومی

0  
  )66(217  )34(112  غیر بومی

  اقامت محلّ
  )4/54(130  )6/45(109  خوابگاهی

711/0  
 )1/56(119 )9/43(93  غیر خوابگاهی
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دانشجویان علوم  ،شودمشاهده می 1جدول شماره  درور که طهمان
درصد) به نسبت بیشتر از  1/45درصد) و آزاد ( 6/48پزشکی (

درصد) در نماز جماعت شرکت  3/33دانشجویان وزارت علوم (
کنند. همچنین شرکت در نماز جماعت در بین دانشجویان بومی می

 34بومی (معناداري بیشتر از دانشجویان غیرطور درصد) به 8/73(
بر این بین شرکت در نماز جماعت ). علاوه>001/0P( درصد) بود

و هر یک از متغیرهاي جنس، سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات 
  ).<05/0Pاقامت رابطه معناداري مشاهده نشد ( و محلّ

    

)2(مقدار آزمون= کننده شرکت در نماز جماعتثیر عوامل ترغیبأاي جهت بررسی تنمونهنتایج آزمون تی تک -2شماره جدول   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

دهد که از دیدگاه دانشجویان، نشان می 2نتایج جدول شماره 
کننده شرکت در نماز جماعت به جز میانگین تمام عوامل ترغیب

ارتباط «و  »ولان در نماز جماعتؤحضور اساتید و مس«دو عامل 
(میانگین متوسط  طور معناداري از حدّبه »صمیمی با امام جماعت

چنین از بین عوامل مؤثر در ترغیب ). هم>05/0Pبالاتر است ( )2
اعتقاد به ثواب حضور در نماز «به شرکت در نماز جماعت، عامل 

) را به خود اختصاص داده است 76/2بیشترین میانگین ( »جماعت
توجه والدین «، »شدهجذابیت اذان پخش« ،»پخش اذان«و عوامل 

نظافت و زیبایی «و  »به مسائل دینی و شرکت آنان در نماز جماعت
و  50/2، 51/2، 52/2هاي ترتیب با میانگینبه »محیط نمازخانه

  دارند.هاي بعدي قرار در رتبه 46/2

  

)2(مقدار آزمون= کننده شرکت در نماز جماعتثیر عوامل ممانعتأاي جهت بررسی تنمونهنتایج آزمون تی تک -3 شماره جدول  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دهد که از دیدگاه دانشجویان، از نشان می 3نتایج جدول شماره 
کننده شرکت در نماز جماعت، میانگین عوامل بین عوامل ممانعت

، »انجام سخنرانی بین دو نماز«، »زمانی نماز با کلاس درسهم«

، »طولانی بودن نماز جماعت«، »زمانی نماز با توزیع غذاهم«
وضعیت جسمانی بعضی افراد مانند بوي «و  »نداشتن وقت کافی«

) بالاتر 2متوسط (میانگین  طور معناداري از حدّبه »عرق بدن و ...

�X عوامل ± SD  آمارهt  مقدارP 

  هاي نماز جماعتژگیمقبولیت یا وی
  سخنرانی مفید امام جماعت در زمان برگزاري نماز

  ولان در نماز جماعتؤحضور اساتید و مس
  شرکت دوستان نزدیک در نماز جماعت
  نظافت و زیبایی محیط نمازخانه
  نزدیک بودن وضوخانه به نمازخانه
  وجود سرویس بهداشتی کافی

  پخش اذان
 شدهجذابیت اذان پخش

  اعتقاد به ثواب حضور در نماز جماعت
  ارتباط صمیمی با امام جماعت

 مسائل دینی و شرکت آنان در نماز جماعت توجه والدین به

٠٤/١±24/2 

٠٤/١±10/2  
٩٤/٠±83/1  
٩٩/٠±18/2  
٩٩/٠±46/2  
٠٢/١±41/2  
٠٣/١±36/2  
١±52/2  
٠٤/١±51/2  
٠٣/١±76/2  
٠٢/١±80/1  
٠٦/١±50/2 

04/5  
13/2  
90/3-  
83/3  
93/9  
54/8  
44/7  
15/11 

37/10  
81/15  
21/4-  
94/9 

000/0  
033/0  
0  
0  
0 

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0 

�� عوامل ±  Pمقدار  tآماره  ��

  زمانی نماز با کلاس درسهم
  انجام سخنرانی بین دو نماز

  توزیع غذازمانی نماز با هم
  طولانی بودن نماز جماعت

  عدم آشنایی با احکام و آداب نماز جماعت
  تمسخر دیگران
  سبک شمردن نماز
  نداشتن وقت کافی

  وضعیت جسمانی بعضی افراد مانند بوي عرق بدن و ...
  آمیختگی نماز با مسائل سیاسی

  ماندگیر و عقباحساس تحجّ
  انتظار زیاد جهت برپایی نماز جماعت

 نماز جماعت وقفی بودن محلّشک به 

1/11±36/2  
04/1±23/2  
06/1±31/2  
07/1±41/2  
81/0±65/1  
84/0±50/1  
02/1±76/1  
01/1±24/2  
03/1±10/2  
11/1±00/2  
83/0±50/1  
92/0±77/1  
88/0±51/1 

92/6  
65/4  
25/6  
12/8  
13/9-  
40/12 -  
93/4-  
01/5  
19/2  
08/0  
90/12 -  
30/5-  
87/11 - 

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
029/0  
932/0  
0  
0  
0 
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) که از بین این عوامل مؤثر، بیشترین میانگین >05/0Pاست (
و عوامل  بود »انی بودن نماز جماعتطول«) مربوط به عامل 41/2(
 »زمانی نماز با توزیع غذاهم«و  »زمانی نماز با کلاس درسهم«
  .اشتندهاي بعدي قرار در رتبهد 31/2و  36/2هاي ترتیب با میانگینبه
  

  بحث
کننده و هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل تسهیل

دانشجویان کننده از شرکت دانشجویان در نماز جماعت در ممانعت
توان ها میهاي سطح شهر کاشان بود که بر اساس یافتهدانشگاه

حدود نیمی از دانشجویان علوم پزشکی و چنین نتیجه گرفت که 
کردند، در حالی که در دانشگاه آزاد در نماز جماعت شرکت می
نتیجه این مطالعه همسو با  .تر بودعلوم پایه کاشان این میزان پایین

 7/47 نشان داد و ه در استان تهران انجام شدکاست تحقیقی 
در  ،]15[ کننددر نماز جماعت شرکت نمیدرصد از دانشجویان 

حالی که این میزان مشارکت در نماز جماعت در سایر مطالعات 
بر این، نتایج علاوه ].17،16[ درصد بوده است 5/7و  3/37دیگر 

 5/83بررسی مجاهد و همکاران نشان داد که گرایش بالایی (
نماز جماعت در بین دانشجویان دانشگاه علوم درصد) نسبت به 

تواند ناشی از تفاوت پزشکی یزد وجود دارد که این اختلاف می
مذهبی دانشجویان و دیگر عوامل  هاي معنوي ودر گرایش

دانشجویان نتایج مطالعه حاضر نشان داد که  ].11[ گذار باشدتأثیر
رسد دند که به نظر میکرت میدر نماز جماعت شرکبیشتر بومی 

 این نتیجه. باشدمذهبی حاکم بر شهر کاشان بافت  نتیجه تأثیر
نفر  230 روي زمینه در استان یزد بر همین در که تحقیقی با مطالعه

رسد دانشجویانی نظر میبه  ].11[ خوانی داردانجام شده بود، هم
کنند، موانع اجتماعی و فردي کمتري که با خانواده خود زندگی می

هاي پژوهش حاضر براساس یافتهدر مورد اقامه نماز دارند. 
دانشجویان خوابگاهی تا حدودي بیشتر از دانشجویان 
دار غیرخوابگاهی در نماز جماعت شرکت داشتند، اما تفاوت معنی

مطالعه نصیرزاده و همکاران در استان با نتایج مطالعه مشابه  و نبود
 رسد کهنظر میبه ].18،11[ در یزد بود تهران و مجاهد و همکاران

شده توسط هنجارهاي اعمال تأثیردانشجویان خوابگاهی بیشتر تحت
در این مطالعه دانشجویان مجرد نسبت به گیرند. دانشگاه قرار می

کردند، نتیجه این مطالعه بیشتر در نماز جماعت شرکت می تأهلم
منش بود و پسران بیشتر از همسو با تحقیق نصیرزاده و عرفان

در حالی که  ].18[ دختران به نماز جماعت تمایل داشتند
نث نسبت به ؤپژوهشگران دیگر گزارش کردند که دانشجویان م

مطالعه ما  ند که بانکشتر در نماز جماعت شرکت میمذکر بی
انگیزه  ،رسد علت این تفاوتنظر میبه ].11[ همخوانی ندارد

 شخصی و نقش آرامش روحی و روانی نماز در افراد مجرد باشد.
بر ترغیب به شرکت در نمازهاي  براساس نتایج، عوامل مؤثر

به: اعتقاد به ثواب بود جماعت به ترتیب بیشترین میزان مربوط 
شده، اذان، جذابیت اذان پخش ماعت، پخشحضور در نماز ج

جماعت و  توجه والدین به مسائل دینی و شرکت آنان در نماز
. بنابراین اعتقاد به ثواب حضور نظافت و زیبایی محیط نمازخانه

شده در عت و پخش اذان و جذابیت اذان پخشدر نماز جما
انشجویان در را در حضور د هاي دانشگاهی بیشترین تأثیرمحیط

. مجاهد و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی ت داشتنماز جماع
ترین هاي آموزشی را مهمشهید صدوقی یزد، پخش اذان در محیط

دانند که همسو با عامل شرکت دانشجویان در نماز جماعت می
ستا با راسایر مطالعات به نوعی دیگر و هم ].11[ مطالعه ما بود

بر شرکت در نماز جماعت اشاره  مطالعه ما بر نقش عوامل مؤثر
افزایش که نتایج مطالعات دیگر حاکی از آن است اند. کرده

ایش دوستان، مشارکت اساتید حمایت خانواده، انگیزه شخصی، گر
میزان حضور دانشجویان در نماز جماعت را افزایش  ،لانوو مسؤ
دین، محیط دینی خانواده و نقش وال ،سایر مطالعات ].19[ دهدمی

نه و نقش امام جماعت و خافضا و کیفیت نمازخانه و وضو
 مکانات مناسب را نتیجه بیشترین تأثیرلان و دوستان و امسؤو

در این ]. 11،16،19[ دانندمشارکت دانشجویان در نماز جماعت می
لان در نماز جماعت و ارتباط مطالعه حضور اساتید و مسؤو

در نماز دانشجویان صمیمی با امام جماعت اثر کمتري بر حضور 
 ذوالفقاري و مجاهد همسو استمطالعات نتایج با که  جماعت داشت

در  هاي پژوهش حاضر از بین عوامل مؤثربراساس یافته ].12،11[
ط عدم شرکت دانشجویان در نمازهاي جماعت بیشترین میانگین مربو

زمانی زمانی نماز با کلاس درس، همبودن نماز جماعت، همبه طولانی
انجام سخنرانی بین دو نماز  و نماز با توزیع غذا، نداشتن وقت کافی

اي دیگر در مازندران نشان داد که تداخل زمانی نتایج مطالعه بود.
 ثر در عدم شرکتجماعت با ساعت کلاس از عوامل مؤنماز 

 باشد که همسو با مطالعه حاضر بوددانشجویان در نماز جماعت می
ند که دیگر، مجاهد و همکاران نشان داد ايمطالعههمچنین در  ].19[

کلاس درس و توزیع غذا  زمانی باعدم آشنایی با آداب نماز، هم
 ت دانشجویان در نماز جماعت داردرا در عدم شرک بیشترین تأثیر

شدن نماز در سایر مطالعات نیز به مواردي نظیر طولانی ].11[
و  توزیع غذاجماعت، انجام کارهاي شخصی، کلاس درس، 

 اشاره شده است گی دانشجویان نسبت به نماز جماعتحوصلبی
تر ریزي دقیقها با برنامهفرهنگی دانشگاهلان ، مسؤوبراینابن ].12[

در نماز جماعت  کننده از شرکت دانشجویانتوانند عوامل ممانعتمی
گذار را تقویت کنند که اکثریت دانشجویان را رفع و عوامل تأثیر
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هاي مطالعه از محدودیت .بتوانند در نماز جماعت شرکت کنند
 بنابراینره کرد، توان به عدم دسترسی به تمامی دانشجویان اشامی

هاي سطح دانشجویان دانشگاه تواند بیانگر کلّاین جامعه آماري نمی
شود مطالعات دیگري بر روي توصیه می درنتیجهشهر کاشان باشد. 

شامل دانشجویان سطح شهر کاشان صورت گیرد و فقط  کلّ
دانشجویان دانشگاه آزاد، علوم پزشکی و علوم پایه نباشد، 

د و شولحاظ نیز اي حرفههاي پیام نور، غیرانتقاعی و فنیدانشگاه
  بندي صورت گیرد. ها تقسیمبراساس دانشکده

  
  گیرينتیجه

 ،اذاناعتقاد به ثواب حضور در نماز جماعت و پخش 
بود کننده شرکت دانشجویان در نماز جماعت بیشترین عوامل ترغیب

کننده از شرکت دانشجویان در نماز و بیشترین عوامل ممانعت
زمانی نماز با کلاس بودن نماز جماعت و همطولانی شامل اعتجم

مدیران و  ،که دانشجویانرو با توجه به این. از اینشدمیدرس 
لان مسؤواي توسط کشور هستند، اقدامات مداخله کنندگان آیندهاداره

واید نماز ها در راستاي تفهیم مبانی دینی و ففرهنگی دانشگاه
و رفع موانع در حوزه جوانان و  جماعت و تقویت عوامل مؤثر

جهت  سازي ضروري است.هاي آگاهیدانشجویان به شکل برنامه
و به هر  نام بود هاي اطلاعاتی بدونرعایت موازین اخلاقی کلیه فرم

کنندگان یک کد دو رقمی تعلق گرفت و رضایت یک از شرکت
  .شدکنندگان در این پژوهش رعایت آگاهانه شرکت

  
  تشکر و قدردانی

این مطالعه حاصل طرح پژوهشی مصوب شوراي پژوهشی 
از دانشگاه باشد. می 176/1397دانشگاه علوم پزشکی کاشان با کد 

کلیه دانشجویان و عزیزانی که در انجام این  و علوم پزشکی کاشان
  داریم.را ال تقدیر و تشکر پژوهش همکاري نمودند، کم
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