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Abstract: 
 
Background: Considering the importance of prayer and its profound and wonderful effects 
on the individual and social life of youth and students, this study aimed to investigate the 
effective factors in attracting students to congregational prayers in Kashan University of 
Medical Sciences, 2019. 
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 205 
students of Kashan University of Medical Sciences. The data gathering tool was a 
researcher-made, reliable and validity questionnaire in the field of effective factors in 
attracting students to congregational prayers, which was set according to 5 Likert scale. Data 
were analyzed using descriptive statistics and the t-test.  
Results: The effective factors in attracting students to congregational prayers (by mean and standard 
deviation) were respectively: the participation of authorities and professors (3.23±0.89), cultural and 
internal organizational factors (3.2±0.84), physical and beauty atmosphere of the prayer room 
(1.07±3.03), factors related to the role of peers and friends (2.98 ±1.19), the individual factors 
(2.92±0.77), the parents related factors (2.71±1.03), and the factors related to Imam congregation 
prayer (2.69±1.007). There was a significant relationship between sex (P=0.001), field of study 
(P=0.006) and place of life of students (P=0.03) with their attraction rate. 
Conclusion: According to the findings, university, authorities and family are effective factors in 
attracting students to congregational prayer. Therefore, it is worthy to analyze the factors that 
influence students' attraction to prayer and planning to achieve success in this way. 
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ثر بر جذب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به نماز جماعت سال ؤواکاوي عوامل م
1397  
  

د افشارمحمّ
1

راضیه مختاري، 
2*  

 

  مقدمه
بندي و هاي دستورات دینی با پايتقید و اهتمام به آموزه

ي آن . نماز و اقامه]1[ یابدالتزام به اموري مانند اداي نماز معنا می
دینی در دین مبین اسلام  يهاي عمدهعنوان یکی از شاخصبه

ی از قبیل بازدارنده بودن فرد از فحشا داراي کارکردهاي مهمّ ،بوده
و منکر، عامل تزکیه و سلامت روح و کاهش نابهنجاري اجتماعی 

نماز به تعبیري، یک امر شخصی مابین فرد و خداوند . ]3،2[ است
شود و داراي اهمیت فراوان است؛ اما برگزار کردن خود تعریف می

دارد؛ زیرا نماز جماعت نمادي  بیشترينماز به جماعت اهمیت 
که عناصري مانند اتحاد، نظم و  ي اسلامی استارزش از جامعهبا

  .]4،3[ گیردرهبري را در برمی
  

کاشان،  پزشکی علوم دانشگاه تروما، پرستاري تحقیقات مرکز . استادیار،1
  ایران کاشان،

پزشکی  علوم دانشگاه مامایی، و پرستاري دانشکده پرستاري، گروه مربی، .2
  ایران اراك، اراك،

  نشانی نویسنده مسؤول: *
 دانشکده پرستاري، گروه اتاق عمل کاشان، پزشکی علوم دانشگاه کاشان،

  03155575058دورنویس:                          09392721700تلفن: 

 razieh.mokhtari91@gmail.comپست الکترونیک: 

  1398/8/19  تاریخ پذیرش نهایی:                       1398/4/11 :تاریخ دریافت

اهمیت تعلیم و تربیت در مکتب دلیل جایگاه رفیع و بادانشگاه به
هاي اسلامی ارزش ياي بس مهم به جهت احیااسلام وظیفه

ن امر موظفند تا با اولؤرو مسینا از. ]1[عهده دارد خصوص نماز برهب
دانشجویان و جوانان به نماز ثر در گرایش ؤشناسایی عوامل م

هرچه بیشتر این ارزش تلاش کنند.  يجماعت در جهت احیا
در نمازهاي  دانشجویان ثر در عدم شرکتؤعوامل مي اهمطالع

عدم آشنایی با احکام و آداب نماز جماعت، همزمانی را  جماعت
 نتایج. ]3[ رس گزارش کرده استهاي دنماز با توزیع غذا و کلاس

بین مشارکت کارکنان  لفقاري و همکارانش نشان داداذو يمطالعه
 يدانشگاه و آموزش نماز با میزان حضور دانشجویان در نماز رابطه

مستقیمی وجود دارد. همچنین بین مکان، زمان و امکانات فیزیکی 
روحانی بودن امام جماعت و تشویق دانشجویان به نماز با  ،مناسب

این مطالعه  د. درستقیم وجود دارم يها رابطهمیزان مشارکت آن
عوامل فردي، اجتماعی، خانوادگی و نظام آموزشی نیز از جمله 

. ]5[ ثر در گرایش دانشجویان به نماز بیان شدؤترین عوامل ممهم
درصد از دانشجویان  40اي در سمنان نشان داد بیش از نتایج مطالعه

و نیز کمتر از  دمتوسط و کم به شرکت در نماز التزام داشتن در حدّ
کردند؛ درصد از افراد همیشه در نماز جماعت شرکت می 20

ترین علل عدم گرایش به نماز کاهلی همچنین در این مطالعه، مهم
کردن فرد، قبول نداشتن امام جماعت، سخنرانی بعد از نماز و اعتقاد 

  خلاصه:
ثیرات عمیق و شگرف آن در زندگی فردي و اجتماعی دانشجویان، این مطالعه با هدف بررسی أبا توجه به اهمیت نماز و ت سابقه و هدف:

  انجام شد. 1397در سال  در دانشگاه علوم پزشکی کاشان ثر در جذب دانشجویان به نماز جماعتؤعوامل م
ها دادهابزار گردآوري  .انجام شددانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان  نفر از 205 روي مقطعی -توصیفی این مطالعه  ها:مواد و روش

اي تنظیم نمره 5ه در مقیاس لیکرت ي عوامل مؤثر در جذب دانشجویان به نماز جماعت بود؛ کزمینه ساخته روا و پایا، دراي محققپرسشنامه
 تجزیه و تحلیل شدند. tماري آزمون هاي توصیفی و آاز شاخص استفادهبا  16ویرایش  SPSS افزار آماريها در نرمشده بود. داده

مسؤولان و اساتید : مشارکت ترتیب شامل میانگین و انحراف معیار به حسببر عوامل مؤثر در جذب دانشجویان به نماز جماعت نتایج:
، عوامل مربوط به نقش همسالان و 03/3±07/1، فضاي فیزیکی و زیبایی نمازخانه 2/3±84/0سازمانی ، عوامل فرهنگی و درون89/0±23/3

بین بود.  69/2±007/1و عوامل مربوط به امام جماعت  71/2±03/1، عوامل مربوط به والدین 92/2±77/0، عوامل فردي 98/2±19/1دوستان 
  .دمشاهده ش معنادار يها رابطهآن جذببا میزان  ) دانشجویان=03/0Pزندگی ( ) و محلّ=006/0Pي تحصیلی ()، رشته=001/0Pجنسیت (

باشد. میثر ؤمن و خانواده بر جذب دانشجویان به نماز جماعت ولاؤعواملی نظیر: دانشگاه، مس ،تحقیق این هايیافته براساس گیري:نتیجه
ریزي منظور برنامه جذب دانشجویان به نماز به يثر در زمینهؤقات کامل با واکاوي مستمر عوامل میشایسته است تا حصول توف براینابن

 بیشتر، دست از تلاش کشیده نشود.هرچه 

  ثرؤپزشکی، پیراپزشکی، عوامل م نماز، نماز جماعت، جذب، دانشجو، کلیدي:واژگان
  764-770 ، صفحات1398 ضمیمه، 7پژوهشی فیض، دوره بیست و سوم، شماره  –نامه علمیدو ماه                                                                 
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 درصد 6/94اي در مطالعه .]6[ نداشتن به نماز جماعت ذکر شد
آنان  درصد 3/37که در حالی به اصل نماز اعتقاد داشته،جویان دانش

نماز فرادي را  درصد 3/59 نماز جماعت فعال بوده، يدر اقامه
امام  يش سازندهدانشجویان به نق ،در این مطالعه .دادندترجیح می

ثیر امکانات مناسب در شرکت آنان أدوستان و تولان، ؤجماعت و مس
نماز در دانشگاه و  ياهمیت اقامه .]7[ داشتنددر نماز جماعت اعتقاد 

هاي نماز و هاي فرهنگی در حوزهبخشی به فعالیتضرورت انسجام
ن امر را بر آن داشت تا با استفاده از ظرفیت موجود اولؤنیایش، مس
هاي دانشگاهی به ساماندهی و تصویب قوانین و مقررات در مجموعه
نظر حال به. با این]8،2[ نماز در دانشگاه بپردازند يضهیمرتبط با فر

بعضی هاي فراوان در برپایی نماز جماعت در رسد با وجود تلاشمی
الهی  يضهیبندي به این فرها و مساجد کشور، میزان پايدانشگاه از

شود گرایش به نماز سفانه احساس میأمورد انتظار نیست و مت در حدّ 
مساجد و  ،نوجوانان و جوانان کاهش یافتهجماعت در بین 

از  .]2[ گیرندها به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نمینمازخانه
نتایج  ،رغم اهمیت نماز در رفتارهاي فردي و اجتماعیطرفی، علی

خصوص دانشگاهی به يدهند که جامعهبرخی تحقیقات نشان می
نسبت به سایر علت ارتباط بیشتر با دنیاي مدرن دانشجویان به

ثیرات آن قرار دارند و این موضوع باعث أتحت ت نهادهاي اجتماعی
 ياي از جمله مقولهاي در هر زمینهتغییرات نگرشی و رفتارهاي ویژه

 4که بیش از . نظر به این]6،1[ ها شده استداري آنن و دینتدیّ
قشر  ،باشند و جوانانمیلیون دانشجو در کشور مشغول به تحصیل می

د و دوران جوانی و دانشجویی ندهاي را تشکیل میي هر جامعهپویا
ست که بسیاري از مسیرهاي رفتاري در حال تکوین و تثبیت ا زمانی
اران با ذگؤولان و سیاستشایسته است که مس ؛]8،1[ است
هاي جذب دانشجویان به نماز تر و کارآمدتري راهریزي دقیقبرنامه

کنند؛ زیرا نماز به تعبیر مقام معظم رهبري یک جماعت را شناسایی 
روز است و به انسان یداري و یک هشدار در ساعات شبانهزنگ ب
اهمیت  با توجه به براینابن. ]8[ دهدو به روز و شبش معنا می برنامه

ثیرات عمیق و شگرف آن در زندگی فردي و اجتماعی أنماز و ت
ثر در جذب ؤعوامل مدانشجویان این مطالعه با هدف بررسی 

دانشجویان به نماز جماعت در دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
  پرداخت.

  
 هامواد و روش

روي  1397در سال  ،مقطعی -توصیفی  ياین مطالعه
انجام دانشگاه علوم پزشکی کاشان  مشغول به تحصیل در دانشجویان

با در نظر گرفتن ي تعیین حجم نمونه بدین شرح بود که نحوه. شد
دانشگاه علوم پزشکی کاشان و تحصیل در : معیارهاي ورود نظیر

که حداقل دو ترم و یا بیشتر از تحصیلشان گذشته مشروط بر این
ي محدود و ضمن استفاده از فرمول کوکران در جامعه و باشد

 dو  7انحراف معیار  با در نظر گرفتن ]3[ مشابه يبراساس مطالعه
 96/1 برابر درصد 95با سطح اطمینان  zکه در آن مقدار  1برابر 
محاسبه  نفر 188حجم نمونه به تعداد ، 05/0باشد و مقدار خطا می
تن ریزش احتمالی در نظر گرف براي اطمینان بیشتر در نتایج و .شد

از دانشجویان نفر  220ها گرداندن پرسشنامهناشی از عدم باز
 و بهداشتهاي مختلف (پرستاري، پزشکی، پیراپزشکی، رشته
 .تمورد مطالعه قرار گرفاي پزشکی) به روش تصادفی سهمیهدندان
دانشگاه را  ،ايصورت که پژوهشگر با استفاده از روش طبقهبدین

حجم نمونه در هر  ها به چند طبقه تقسیم کرده،براساس دانشکده
را براساس تعداد دانشجوي شاغل به تحصیل تعیین نموده، دانشکده 
گیري از بین نمونه ،گیري تصادفینمونهضمن اعمال سپس 

ها، ابزار گردآوري داده دانشجویان هر دانشکده انجام شد.
صورت و به ساخته بود که براساس مرور متوناي محققپرسشنامه

ل بخش اوّ  :بخش بود 2گمنام طراحی شده بود. پرسشنامه شامل 
اطلاعات دموگرافیک (جنس، سن، رشته تحصیلی،  يدربرگیرنده
تولد)؛ و  محلّ سکونت و تحصیل، معدل، محلّ  محلّ يدانشکده

اي بود که براساس مقیاس گزینهال پنجؤس 25 حاوي بخش دوم
نظر: ، بی4 = ، زیاد: موافقم5 = لیکرت (بسیار زیاد: بسیار موافقم

) 1 = مخالفم ، بسیار کم: بسیار2 = ، کم: مخالفم3 = متوسط
و عوامل جذب را از ابعاد عوامل مربوط به  بوداري شده ذگنمره

ال)، عوامل مربوط به ؤس 2فضاي فیزیکی و زیبایی نمازخانه (
بخش ال)، عوامل مربوط به ؤس 3ولان و اساتید (ؤمشارکت مس

 3ال)، عوامل مربوط به والدین (ؤس 7سازمانی (فرهنگی و درون
ال)، عوامل ؤس 1به دوستان و همسالان (ال)، عوامل مربوط ؤس

 3ال) و عوامل مربوط به امام جماعت (ؤس 6مربوط به مسائل فردي (
حیطه،  هر کلّ يي نمرهال) مورد بررسی قرار داد. براي محاسبهؤس

 حیطه با یکدیگر جمع و سپس بر تعداد کلّ  الات هرؤي سنمره
مرات حاصله بین ترتیب حداقل و حداکثر نالات تقسیم شد؛ بدینؤس
هاي هر حیطه جمع نی گویهاي فراوباشد و براي محاسبهمی 5تا  1

عنوان موافقت ت بهعبار ي بسیار موافقم و موافقم حاصل از هرنمره
عنوان مخالفت با عبارت ي بسیار مخالفم و مخالفم بهو جمع نمره

 روایی محتوایی ابزار با استفاده از نظرمذکور در نظر گرفته شد. 
یید قرار أو دینی مورد ت ي امور پژوهشیین متخصص در زمینهچند

گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از شاخص ضریب همبستگی از 
نفر از  10ي مقدماتی بر رويطریق روش بازآزمایی در یک مطالعه
 89/0با  ي زمانی ده روز برابردانشجویان طی دو نوبت و به فاصله

در کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی این مطالعه  محاسبه شد.
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اخلاق با کد  يکمیته و در 97185کاشان با کد طرح 
IR.KAUMS.REC.1398.024 ها به به تصویب رسید. پرسشنامه

نام، همراه فرم رضایت آگاهانه براي شرکت در مطالعه به صورت بی
داري و توجه به تمایل افراد جهت شرکت در عایت اصل رازر با

صورت ي توضیحات لازم (بهمطالعه، توسط نویسنده پس از ارائه
تکمیل آن در بین دانشجویان  يي پرسشنامه و نحوهفردي) درباره

. هاي مختلف ضمن اعمال معیارهاي ورود، توزیع شدنددانشکده
هاي توصیفی شاخص از استفادهبا   SPSS آماري افزاردر نرم هاداده

تجزیه t ماري آزمون فراوانی مطلق، نسبی و آمیانگین، انحراف معیار، 
  و تحلیل شدند. 

  
  تایجن

درصد) پرسشنامه  93( 205شده، توزیع يپرسشنامه 220از 
 8/47نفر (معادل  98دهد نشان می 1جدول شماره  عودت داده شد.

درصد) از  2/52نفر ( معادل  107درصد) از دانشجویان، مرد و 
درصد) نفر از دانشجویان در مقطع  82( 168دانشجویان، زن بودند. 

نفر) و دکتري  10کارشناسی و سایرین در مقاطع کارشناسی ارشد (
 ينفر) بودند. بیشترین فراوانی دانشجویان مربوط به رشته 27(

حداقل  باشد.درصد) می 7/50نفر (معادل  104پرستاري با فراوانی 
سال با  21و با میانگین سنی  27و حداکثر  17دانشجویان  سنّ 

درصد) از  95نفر ( 195تولد  بود. محلّ 19/2 انحراف معیار
درصد) از دانشجویان در  2/73نفر ( 150دانشجویان، شهر بود. 
و  79/15کردند. میانگین معدل دانشجویان، خوابگاه زندگی می

 19و حداکثر  12یانگین باشد. حداقل ممی 48/1انحراف معیار آن 
پس از بررسی همگنی  متغیره،آزمون تی تک ينتیجه باشد.می

اسمیرنوف  -  ها ضمن انجام آزمون کولموگروفواریانس
)05/0P> ،(هاي ولان و اساتید و برنامهؤهاي مشارکت مسلفهؤبراي م

با  براینابن ؛باشدمی) P>05/0(معنادار  سازمانیفرهنگی و درون
تر از میانگین فرضی بزرگ آمدهتدسههاي بکه میانگیناینبه توجه 

از نظر دانشجویان  توان نتیجه گرفتمی است، 3نمره ملاك) (
سازمانی هاي فرهنگی و درونولان و اساتید، برنامهؤمشارکت مس

نماز جماعت  يها براي اقامهبیشتر از سطح متوسط در جذب آن
متغیره در بررسی عوامل تی تکآزمون  ينتیجههمچنین  نقش دارد.

میانگین عوامل  کهاست این  ثر در جذب دانشجویان به نماز بیانگرؤم
مربوط به نقش والدین و امام جماعت در جذب دانشجویان به نماز 

و این  باشدمی 3جماعت کمتر از میانگین فرضی (نمره ملاك) 
عوامل  از نظر دانشجویانبنابراین )، P>05/0( استتفاوت معنادار 

مربوط به نقش والدین و امام جماعت کمتر از سطح متوسط در 
آزمون یج انتنماز جماعت نقش دارند.  يها براي اقامهآن جذب

هاي فضاي فیزیکی و زیبایی نمازخانه، لفهؤخصوص م آماري در
جذب دانشجویان به نماز در  عوامل فردينقش دوستان و همسالان و 

 منظور بررسی به). 2 يباشد (جدول شمارهمعنادار نمی 05/0سطح 
 نمازبه جذب  يبه پرسشنامه دانشجویانتفاوت میانگین پاسخ 
پس از بررسی همگنی  ،زندگی تولد و محلّ براساس جنسیت، محلّ

 t)، از آزمون <05/0P( لوینآزمون  ضمن استفاده ازها واریانس
 به نماز ذب دانشجویانج ،دادنشان  tاستفاده شد. نتایج آزمون 

زندگی دانشجویان با یکدیگر تفاوت  اساس جنسیت و محلّبر
هاي توصیفی دانشجویان اساس یافتهبرکه  )P>05/0( معناداري دارد

زن بیشتر از دانشجویان مرد و دانشجویان ساکن مکان شخصی بیشتر 
یج انت اند.نماز جماعت شده يجذب اقامه ،از دانشجویان خوابگاهی

جذب دانشجویان متولد شهر و روستا  زانیم نشان دادآزمون آماري 
 ي) (جدول شمارهP<05/0( در نماز با هم تفاوت معناداري ندارد

میزان  يرتبه نینگیام ، بالاتریندهدینشان م 4 يشمارهدول ج ).3
هاي بهداشت و پرستاري مربوط به دانشجویان رشته ،به نماز جذب

است. همچنین کمترین  55/105و  35/134ترتیب با میانگین  به
پزشکی با میانگین دندان يمیانگین رتبه مربوط به دانشجویان رشته

منظور بررسی تفاوت در میزان جذب دانشجویان  به .باشدمی 64
عدم همگنی  پس از بررسیهاي مختلف به نماز جماعت رشته

 ،)>05/0Pاسمیرنوف ( - ضمن انجام آزمون کولموگروفها واریانس
 14/ 33 این آزمونبراساس . شداستفاده از آزمون کروسکال والیس 

X2= 05/0 وP<، توان نتیجه گرفت میزان جذب دانشجویان می
این  کهطوريهب ؛هاي مختلف به نماز جماعت متفاوت استرشته

ترتیب در دانشجویان بهداشت و پرستاري بیشتر و در  میزان به
  باشد.کمتر میپزشکی و پزشکی دانشجویان دندان

توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار واحدهاي  -1 يجدول شماره
  مورد پژوهش

  (درصد)تعداد  مشخصات فردي دانشجویان

  جنسیت
  98 )8/47( زن
  107 )2/52(  مرد

  میزان تحصیلات
  168 )82(  لیسانس

  10) 9/4(  فوق لیسانس
  27) 2/13(  دکتري

  تولد محلّ
  195) 95(  شهر
  10) 5(  روستا

  زندگی محلّ
  150) 2/73(  خوابگاه
  55) 8/26(  شخصی

  تحصیل محلّ يدانشکده
  31) 1/15(  پزشکی

  70) 1/34(  و پیراپزشکیبهداشت 
�X  104) 7/50(  پرستاري ± SD 

  79/15±48/1  معدل
  21 ±19/2  سن
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  3 ملاك يبا نمرهجذب دانشجویان به نماز در عوامل مؤثر متغیره نقش آزمون تی تک -2 يجدول شماره
�X  عوامل مؤثر در جذب به نماز ± SD T هاتفاوت میانگین سطح معناداري آزادي يدرجه 

03/3±07/1 فضاي فیزیکی و زیبایی نمازخانه  42/0  201 67/0  032/0  

23/3±89/0  ولان و اساتیدمشارکت مسؤ  82/3  202 001/0  23/0  

2/3±84/0 یسازمانعوامل فرهنگی و درون  47/3  197 01/0  20/0  

71/2±03/1 عوامل مربوط به والدین  76/3-  185 001/0  28/0  

98/2±19/1 عوامل مربوط به همسالان و دوستان  23/0-  200 81/0  01/0  

92/2±77/0 عوامل فردي  33/1-  193 18/0  07/0  

69/2±007/1 امام جماعت  18/4-  195  001/0  3/0  

  
اساس ؤثر در جذب به نماز برمیانگین نظرات دانشجویان در مورد عوامل م يهاي مستقل به منظور مقایسهنمونهt نتایج آزمون  -3 يجدول شماره

  زندگی تولد و محلّ جنسیت، محلّ

  01/0**معنادار در سطح        05/0*معنادار در سطح 
  

میزان جذب دانشجویان به نماز براساس مقایسه  -4 يشمارهجدول 
  رشته تحصیلی

هامیانگین رتبه  X� ± SD رشته تحصیلی 
90/76  

64 
35/134  
55/105  
16/101  

57/0±69/2  

48/0±58/2  
88/0±41/3  
73/0±01/3  

53/0±98/2  

 پزشکی
پزشکیدندان  

 بهداشت
 پرستاري
 پیراپزشکی

P=0/006** Df= 4    X2=14/33 آزمون آماري کروسکال والیس 
  01/0**معنادار در سطح 

  
  حثب

ي گرایش یا لهأمس سازي حدود و موضوععدم روشن
آورد که وجود میعدم گرایش جوانان به نماز، این احتمال را به

، موضوع از مسیر اصلی ناولؤمس يهاي ارزندهرغم کوششعلی
 براینابن. ]5[ دهی آن از دست برودیا امکان سازمان منحرف شده

با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و نقش الگومانندي که 
نظام بهداشت و سلامت هر  يدانشجویان علوم پزشکی در آینده

ثر بر گرایش دانشجویان به نماز ؤبررسی عوامل م ،جامعه دارند
 يکه با ارائهاین جماعت از ضروریات است؛ مشروط بر
ثري دانشجویان در راهکارهاي مناسب در جهت مشارکت حداک

در  .]1[ دشونماز جماعت تلاش و از عوامل افت آن جلوگیري 
اي آمده است، عوامل فردي و اجتماعی متعددي در تعامل مطالعه

ثر است. از این بین عوامل ؤبا یکدیگر در گرایش افراد به نماز م
. ]5[ ثرترندؤعوامل م ياجتماعی، خانواده و نظام آموزشی از بقیه

ثر بر جذب دانشجویان به نماز ؤحاضر عوامل م يمطالعهدر 
ولان و ؤترتیب شامل مشارکت مس جماعت از دیدگاه دانشجویان به
سازمانی، فضاي فیزیکی و زیبایی اساتید، عوامل فرهنگی و درون

نمازخانه، عوامل مربوط به همسالان و دوستان، عوامل فردي، 
به امام جماعت بود. علت عوامل مربوط به والدین و عوامل مربوط 

ثر در جذب دانشجویان به نماز ؤهمسو نبودن اولویت عوامل م
را  ]7-11،9،3[ هاجماعت در پژوهش فعلی با سایر پژوهش

جوامع مورد بررسی نسبت داد.  توان به تفاوت در شرایط و جوّ می
از دیدگاه دانشجویان  دهد کهها نشان مییافته ،در این مطالعه

ولان و اساتید، ؤعوامل مرتبط با دانشگاه نظیر مشارکت مس
فضاي فیزیکی و زیبایی  سازمانی وهاي فرهنگی و درونبرنامه

بیشتر از سایر عوامل فردي و اجتماعی در جذب  نمازخانه
دانشجویان براي شرکت در نماز جماعت نقش داشته است. بدون 

ها ضمن آموزش مبانی دینی هنند دانشگاهاي آموزشی مانظام شک
توانند از جمله عوامل هاي آن در جوانان، میها و بنیانو تحکم پایه

هاتفاوت میانگین  T درجه آزادي معناداري 

 آزمون لوین
ها)(برابري واریانس  X� ± SD متغیرها تعداد 

 F معناداري

34/0-  0/001** 203 60/3-  62/0  23/0  
 مرد  98  67/0±82/2

 جنسیت
 زن  107  70/0±16/3

19/0-  39/0  203 84/0-  89/0  019/0  
 شهر  195  70/0±99/2

تولد محلّ  
 روستا  10  79/0±18/3

23/0-  0/03* 203 13/2-  78/0  07/0  
گاهبخوا  150  71/0±93/2  

یزندگ محلّ  
 منزل شخصی  55  67/0±17/3
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لفقاري در اذو .]5[ ثر بر مشارکت دانشجویان در نماز باشندؤم
گوید اساتید و کارمندان در بسیاري از موارد الگوهاي اي میمطالعه

ها، چگونگی گفتار رفتار آن يکه نحوهطوريهیادگیرندگان هستند؛ ب
ها، میزان مشارکتشان در نماز و تشویق دانشجویان به و اخلاق آن
ثیر چشمگیري در گرایش دانشجویان به أتواند موجب تنماز، می
ولان در نماز ؤمشارکت اساتید و مس ،. در این مطالعه]5[ نماز شود

ماعت ج ثر در جذب دانشجویان به نمازؤجماعت بیشترین عامل م
. در ]11،9،5،4[ باشددیگر همسو می لعاتباشد که با نتایج مطامی

حاضر یکی دیگر از عوامل مورد بررسی در جذب  يمطالعه
 دانشجویان به نماز جماعت فضاي فیزیکی و زیبایی نمازخانه بود.

فیزیکی و نی رواعد بُاز دو  فضاي فیزیکی و زیبایی نمازخانه
روست ینا از .باشدار گذتأثیربه مسجد ن نااجوب جذدر ند اتومی

فیزیکی ي فضاري و به معما نیز لهین ایاادهمه وان پیرکه 
هاي تحقیق یافته .]12[ نداشتهدي دایازتوجه د خوي هاهپرستشگا

ي درباره دانشجویان نظراتي دهد، میانگین نمرهحاضر نشان می
اما  بود؛ فرضی میانگین بالاتر از نمازخانه زیبایی و فیزیکی فضاي
 فیزیکی فضاي عاملدر این مطالعه  بنابراین نبود. معنادار تفاوت این

 تأثیر جماعت نماز در دانشجویان مشارکت در نمازخانه زیبایی و
هاي سایر مطالعات ست که یافتها این در حالی نداشت. چندانی

 گرایش و هانمازخانه شرایط امکانات، بین که است حاکی از آن

 دارد وجود داريمعنی رابطه جماعت نماز به آموزاندانش
علاوه بر توجه به عوامل مربوط به نقش دانشگاه که از . ]8،7،5،4[

جمله عوامل مهم در جذب دانشجویان به نماز جماعت در این 
نظیر عوامل فردي، نقش  ،ثیر سایر عواملأباشد؛ نباید از تمطالعه می

بحث به  يغافل شد که در ادامه دوستان، والدین و امام جماعت
 که ستا از آن حاکی هانتایج آنالیز داده ها اشاره شده است.آن

مشارکت  در هاي نقش والدین و امام جماعتلفهؤمیانگین م
 با .باشدمی فرضی میانگین از ترنماز جماعت پایین در دانشجویان

باشد؛ می 05/0از  کمتر معناداري این عوامل سطح چون حالاین
هاي نقش والدین و امام لفهؤم که گرفت توان نتیجهمی براینابن

جماعت کمتر از سطح جذب متوسط در جذب دانشجویان براي 
 هايگرایش و اعتقاداتست ا بدیهی نماز نقش دارد. در شرکت
 يهانگیزافزایش والدین در نماز جماعت، بر  و مشارکت مذهبی
ثر ؤجماعت م نماز در براي شرکت جوانان و دانشجویان حضور

هاي نقش والدین لفهؤمها نشان داد است. در این مطالعه آنالیز داده
نماز  يثر در جذب دانشجویان براي اقامهؤاز جمله عوامل م

ثیرگذاري نقش والدین در أي تدهندهاین یافته نشان. باشدمی
 درنیز  حشمتی و ادويشرکت فرزندان در نماز جماعت است. ه

 و بین نقش والدین داريمعنی يرابطه مطالعات خود هايیافته

 نماز در دانشجویان به گرایش و خانواده درون دینی هايگرایش

 درون مذهبی هايگرایش افزایش با که معنا این بهکنند؛ گزارش می

در  .]13،1[ یابدمی افزایش نیز نماز به دانشجویان خانواده، جذب
 حاضر، برخلاف برخی مطالعات که در آن نقش و يمطالعه

ثرترین عوامل جذب ؤجماعت، از جمله م امام هايویژگی
 جماعت، امام هايویژگی ؛ نقش و]7،4[ دانشجویان ذکر شده است

 جماعت داشته نماز در بر جذب دانشجویان کمتري تا متوسط اثر

علت پایین  .]5،3[ است نتایج برخی مطالعات همسو با که است
تواند نقش امام جماعت در پژوهش فعلی می يبودن میانگین نمره

ها در این مطالعه و عدم ارتباط یا بالاي خانم نسبتاً دلیل تعدادبه
أثیر این امر بر ارتباط و شناخت کم آنان با امام جماعت و ت

در  لفه در پرسشنامه باشد.ؤهاي مرتبط با این مگویی به گویهپاسخ
هاي آماري نشان داد عوامل مرتبط با نتایج آزمون ،حاضر يمطالعه

نظیر: سنگین بودن  ،نقش دوستان و همسالان و عوامل فردي
 درسی و آشنایی با احکام و يدرسی، محتواي برنامه يبرنامه

ها ثر و یافتهؤم ،جذب دانشجویان به نماز در ،مسائل عملی نماز
 .]4،2[ سایر محققان همخوانی نداردباشد که با نتایج معنادار نمی

ثر بر جذب ؤتفاوت معناداري در میانگین عوامل م ،در این مطالعه
اساس برکه طوريهبه نماز از دیدگاه زنان و مردان مشاهده شد؛ ب

دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد جذب  ،هاي توصیفییافته
روشنی مشخص اند. علت این تفاوت به اقامه نماز جماعت شده

نیست که انجام مطالعات بیشتر در جهت شناسایی دقیق علل را 
 ]4[ هیاللّو فضل ]3[ ها با نتایج مطالعات مجاهدطلبد. این یافتهمی

ذب دانشجویان جثر در ؤهمچنین میانگین عوامل م باشد.همسو می
مشاهده شد؛ تفاوت معناداري زندگی  به تفکیک محلّ به نماز

دانشجویان ساکن مکان شخصی بیشتر از دانشجویان که طوريهب
اند. این یافته با نتایج نماز جماعت شده يخوابگاهی جذب اقامه

این یافته را  .]11[ رونقی و همکارانش همخوانی دارد يمطالعه
 در زندگی نظیر دانشجویی، دوران خاصّ توان به شرایطمی

 فقدان محیطی مانند: هنجارهاي تأثیر خوابگاه و قرار گرفتن تحت
 الگوپذیري خانواده، تنهایی و از دوري والدین، نظارت مستقیم

نتایج آزمون آماري یکدیگر نسبت داد.  از سنین این در جوانان
به نماز  هاي مختلفنشان داد میزان جذب دانشجویان رشته

 هاي توصیفی، این میزان بهاساس یافتهجماعت متفاوت است که بر
دانشجویان پرستاري و بهداشت بیشتر و در دانشجویان ترتیب در 

باشد که با نتایج مطالعه مجاهد و پزشکی کمتر میپزشکی و دندان
دلیل تواند بهمیعلت این تفاوت  .]3[ باشدهمکاران همسو می

خصوص دانشجویان پزشکی در هحضور دانشجویان علوم پزشکی ب
باشد که سبب شده و فشردگی واحدهاي درسی  یهاي بالینعرصه
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در  ها کمتر باشد.جذب دانشجویان این رشته نسبت به سایر رشته
حاضر تفاوت معناداري در میانگین نمرات جذب  يمطالعه

 هاي محلّ لفهؤدانشجویان جهت شرکت در نماز جماعت به تفکیک م
  ).P<05/0( (روستا یا شهر بودن)، سن و معدل مشاهده نشد تولد

  
 گیرينتیجه

 ، از دیدگاه دانشجویاندهدهاي این تحقیق نشان مییافته

ثر بر جذب ؤم ،ن و خانوادهاولؤدانشگاه، مس :عواملی نظیر
ترین که از مهمبا توجه به آن باشد.دانشجویان به نماز جماعت می

سازي براي تربیت ویژه دانشگاه زمینههاي آموزشی بهنظام يوظیفه
فرهنگ اجتماعی مسلط نیروهاي متعهد و متخصص در راستاي 

موریت أترین معنوان اصلیاست؛ امري که نظام اسلامی آن را به
ربط سعی در پرورش خود دنبال کرده است و با انجام امور ذي

قات کامل با یافراد نموده است؛ شایسته است تا حصول توف
 جذب دانشجویان به نماز به يثر در زمینهؤواکاوي مستمر عوامل م

 ياندازه اگرچهریزي، دست از تلاش کشیده نشود. منظور برنامه
 ياندازه اما ،شده است محاسبه مناسب فرمول از استفاده با نمونه

 یک دانشجویانبر روي  مطالعه انجام و کوچک نسبتاً نمونه
 که ؛باشد حاضر يمطالعه هايمحدودیت است ممکن ،دانشگاه

. دهد کاهش راو امکان تعمیم نتایج  نتایج بودن کلی تواندمی
 ينمونه ياندازه با بیشتر مرکزي چند مطالعات انجام بنابراین،
 يمطالعه پژوهش یک این این، بر علاوه. شودمی توصیه تربزرگ

 توانیمنمی ما مقطعی يمطالعه یک در ،بود مقطعی -  توصیفی
پیشنهاد  براینابن؛ کنیم ارزیابی را معلولی و علت قطعی يرابطه
تر، مطالعات کیفی در این زمینه منظور بررسی دقیق شود بهمی

  انجام گیرد.
  

 قدردانی و تشکر
از  وسیلهبدین .است طرح تحقیقاتی حاصل مقاله این

 تیم دانشگاه علوم پزشکی کاشان که ولانؤمس همکاري و مساعدت

 از همچنین .آیدمی عمل به قدردانی و تشکر نمودند، یاري را تحقیق

 و قدردانی تشکر پژوهش در کنندهشرکت دانشجویان تمامی

  .شودمی
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