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Abstract: 
 
Background: Islam is an important social provision with regard to the benefits and effects 
of unification, assembly and integration, in many religious programs focused on this aspect 
of prayer is the most beautiful example of unity of Muslims. 
Materials and Methods: This paper studies and discusses the factors affecting students' 
orientation to prayer. This study Social Survey, based on a questionnaire, the Cronbach 
alpha reliability based on data and information on the population, have been collected. The 
study consisted of all students of Kashan university. Cochran sampling formula was studied 
using 504 cases as the sample size which determined using a random sampling method. 
Results: Multivariate regression analysis showed that the tendency to prayer directly 
affected by religious variables (Beta=0.31), Meet faith and prayer (Beta=0.29), the quantity 
and quality meetings in the mosque (Beta=0.16) and the appropriateness of the mosque 
(Beta=0.13) was in total. These variables could explain 34 percent of variance tends to 
congregational prayer (R2=0.34). The path analysis, the most direct impact on the variable 
prayers of friends tend to have prayers, and then variables familiarity with prayer and 
religious belief in general have the greatest impact on the dependent variable. 
Conclusion: In this study, four variables of religiosity, familiarity with prayer, quantity and 
quality of meetings in mosque and suitable space of mosque to education have the highest 
impact on students' participation in congregation prayer. 
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(مطالعه موردي: دانشجویان دانشگاه  به نماز جماعت جوانان مؤثر بر گرایشبررسی عوامل 
  کاشان)

  

زادهعلی حسین
1*

محسن نیازي، 
2

  

  

  قدمهم
دارد. امـام جـایگزینی نـ ت واس ترین واجب دینینماز مهم

از نمـاز  ترداشتنیفرماید: هیچ عبادتی نزد خداوند دوست(ع) میعلی
إنَّ عَمُـودَ «آیـد: شمار میترین ارکان دین بهنماز از اصلی .]1[ نیست

بـراي هـر چیـز «فرماینـد: (ص) مـی پیامبر اکـرم .]2[ »لدِّین الصَّلاها
توجهی بـه نمـاز، پس با بی .صورتی است و صورت دین نماز است
. آثـار نمـاز در ابعـاد ]3،4[ »صورت دینتان را زشـت نشـان ندهیـد

حالت تعادلی بدن و قسمت در بعد جسمی، توجه است، مختلف قابل
ول کنترل حرکات و اعمال ارادي بدن است با ؤمرکزي مخچه که مس

ها، ماهیچه سـتون ها، رانهاي شکم، دستماهیچه وایستادن در نماز 
سـجده و  شـودها، گردن و ساق پا با رکوع کردن تقویـت مـیمهره

 است و نیز رثؤدر درمان دیسک م ،شده هاي گردنباعث تقویت مهره
    .کندجریان خون را در بدن تسهیل می

  

 ، کاشان، ایراندانشگاه کاشان، هاي خارجیادبیات و زباندانشکده ، معارف گروه ،استادیار. 1

  ، کاشان، ایراندانشگاه کاشان ،علوم انسانیدانشکده  ،علوم اجتماعی گروه ،استاد. 2
  :مسؤولنشانی نویسنده  *

  اسلامی کاشان، دانشگاه کاشان، گروه معارف
 03155912770 :دورنویس                                           09122514823: تلفن

   hoseinzadeh1340@yahoo.com :پست الکترونیک
  9/10/1398  :تاریخ پذیرش نهایی                                          18/9/1398  :تاریخ دریافت

پوسـتی و یرزبه باز شدن منافـذ و ورود اکسـیژن بـه عضـلات  وضو
 شایانیکمک غرغره کردن آب هنگام وضو  .گذاردمی تأثیرها بافت

تـرین نمـاز خـالص .کندبه بهبود و تقویت سلامت دهان و گلو می
اسـت کـه موجب ارتباط نزدیک خـالق و مخلـوق  ووجه بندگی 

رِجَالٌ لَّا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَن ذِکْرِ « .آرامش دل را به دنبال دارد
ـا تَتَقَلَّـبُ فِیـهِ الْقُلُـوبُ  اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِیتَاء الزَّکَاِة یَخَافُونَ یَوْمً

مردانى که نه تجارت و نـه داد و سـتدى  )37(نور،  .]5[ »وَالْأَبْصَارُ
از و دادن زکات به خود مشغول آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نم

أَلـاَ بِـذِکْرِ « .اعتماد به نفس و اطمینان قلبی زیادي دارنـد ،داردنمى
ئِنُّ الْقُلُوبُ طْمَ ها با یاد خدا دل آگاه باش که«) 28(رعد،  .]5[ »اللّهِ تَ

گرفتـار اسـترس،  ،کسی کـه قلـب مطمـئن دارد .»یابدآرامش مى
 45آیـه در شـود. نمیپرخاشگري  و افسردگی، ناامیدي، خودکشی

أَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَـنِ « فرماید:میخداوند سوره عنکبوت 
نماز را برپا دار که نمـاز از کـار زشـت و « .]5[ »الْفَحْشَاء وَالْمُنکَر

لـا تَـزالُ «: رسول اکرم (صلى الله علیه و آله) ».داردمىناپسند باز 
یفَ  »اُمَّتى بِخَیرٍ ما تَحابّوا وَاَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَـوُا الزَکـاةَ وَقَـروا الضـَّ

  خلاصه:
وحدت، تجمع و یکپارچگی، در بسیاري ی برخوردار است و با عنایت به برکات و آثار دین اسلام، از احکام اجتماعی مهمّ سابقه و هدف:

این مقاله به مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به نماز جماعت در  بنابراین شده است.عد تأکید هاي دینی بر این بُاز برنامه
  پرداخته شده است.

هـا و پژوهش حاضر از نوع پیمایش اجتماعی است و براساس ابزار پرسشنامه، داراي روایی مبتنی بـر آلفـاي کرونبـاخ، داده ها:مواد و روش
باشند که بـا اسـتفاده از اطلاعات مربوط به جامعه آماري، گردآوري شده است. جامعه آماري تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان می

  اند.گیري تصادفی مورد بررسی قرار گرفتهعنوان حجم نمونه تعیین شده و با استفاده از روش نمونهنفر به 504ن تعداد گیري کوکرافرمول نمونه
)، =31/0Beta( داريدین تأثیر متغیرهايمستقیم تحتطور بهدهد که گرایش به نماز جماعت تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می نتایج:

) =13/0Beta( ) و مناسب بودن فضاي مسـجد=16/0Beta( )، کمیت و کیفیت جلسات در مسجد=Beta 29/0( اعتقاد و آشنایی با نماز
). در مـدل 2R=34/0( درصد از واریانس گرایش به نماز جماعت را تبیـین کننـد 34اند . در مجموع این متغیرها توانستهاست قرار گرفته

داشته است و بعد از آن متغیرهاي  نماز جماعت ترین تأثیر مستقیم را بر گرایش بهتحلیل مسیر، متغیر حضور دوستان در نماز جماعت بیش
  اند.داري در کل بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشتهآشنایی با نماز و دین اعتقاد و
داري، میزان آشنایی با نماز، کمیت و کیفیت جلسات در مسجد و فضاي مناسـب مسـجد بـه تربیـت چهار متغیر میزان دین گیري:نتیجه

 را داشتند.داراي بیشترین میزان تأثیر بر میزان شرکت دانشجویان در نماز جماعت 

  داري، اعتقاد به نمازنماز جماعت، مسجد، دین کلیدي: واژگان
  756-763  ، صفحات1398 ضمیمه، 7پژوهشی فیض، دوره بیست و سوم، شماره  – نامه علمیدو ماه                                                                
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  نیازيو  زادهحسین
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کـه یکـدیگر را اند تـا وقتـىامّتم همواره در خیر و خوبى« .]7،6[
گرامى دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زکات بدهند و میهمان را 

اي بینانـهامروزه نسبت به باورهاي مـذهبی رفتـار خـوش .»بدارند
مـذهب و آثـار آن روي  رثیأبـر روي تـ بررسـی .]8[ وجود دارد

و مشخص شـد  ]9[آغاز  20در قرن  فبیماران روانی و افراد مختل
 .]10[ زیـادي در دوري از خودکشـی دارد رثیأکه ایمان مذهبی تـ

 نشـان افسـردگی و مـذهب رابطه با ارتباط در شدهانجام مطالعات
 ،شـده افسـردگی کـاهش موجـب مذهبی گرایش که است داده

حـال و  .]11[ کندمی کمک افسردگی روند شدن منفی به مذهب
در مـوارد  ،کنـدهواي نمازگزار و آرامشی که از نماز کسب مـی

فراوانی به نـوع اعتقـاد او بـه نمـاز، فضـایی کـه در آن نمـاز 
کنـد، حضـور گـروه خواند، امام جماعتی که از او تبعیت میمی
کننـده و ان شـرکتدارگیرد، دینسال و جلساتی که شکل میهم

 تأثیراعتقاد به نماز و . اندرکاران وابسته استنحوه برخورد دست
امـام جماعـت، مناسـب بـودن  هايویژگیی انسان، آن در زندگ

مراجعـه  داران خالص و محـلّفضاي برگزاري نماز، حضور دین
جویان و اساتید، نحوه برگزاري ، دانشسالهممردم، حضور گروه 

کنندگان امـور فرهنگـی سب ادارهجلسات فرهنگی و مواجهه منا
ی اري بر سلامت متغیـر مهمّـذگتأثیردر شدت و ضعف  تواندمی

د مولایی و همکاران در پژوهشی نشان دادند محمّ. به حساب آید
لان، وادگی، گرایش دوستان، مشـارکت مسـؤوکه بین عوامل خان

تداخل زمانی با ساعت کلاس، انگیزه شخصی و سطح تحصیلات 
حضور در نماز جماعـت رابطـه معنـاداري وجـود دارد با میزان 

در پژوهش نفیسی و دیانت، اغلـب افـراد خوانـدن نمـاز  .]12[
دادنـد و مـردان بیشـتر از زنـان در نمـاز جماعت را ترجیح می

بـر  در مطالعه انصاري عوامل مؤثر .]13جماعت شرکت داشتند [
زاري مشارکت دانشجویان در نماز جماعت عبارت بودند از: برگ

مرتب نماز جماعت، دسترسی به سرویس بهداشتی، پخش اذان و 
یرهـاي در مطالعه دیگري بیان شد کـه متغ .]14رعایت بهداشت [

لان و روحانی بودن مکان، امکانات مسجد، مشارکت مسؤو زمان،
 .]15باشـد [امام جماعت بر میزان مشارکت افـراد اثرگـذار مـی

  دهد اعتقاد به نماز جماعت و مشارکت پژوهش دیگري نشان می

شـود والدین موجب افزایش حضور جوانان در نماز جماعت مـی
هاي دیگري نیز در این زمینه صورت گرفته اسـت پژوهش .]16[

  .]17،18[ ستا که نتایج مشابهی داشته
  

  هامواد و روش
بــراي  از نــوع تحقیــق پیمایشــی بــوده، ایــن پــژوهش

اطلاعات تحقیق از تکنیک پرسشـنامه اسـتفاده شـده  يآورجمع
 هـا بـهدادهبـا ورود تحقیـق،  يهاداده يآورجمعاست. پس از 

 يهـاتیفعالو  SPSS يوتریکامپکامپیوتر و با استفاده از برنامه 
هاي تحقیق مورد تجزیه آماري توصیفی و استنباطی مربوطه، یافته

جامعه آماري این پژوهش کلیه دانشجویان  .ندگرفتو تحلیل قرار 
 باشندمی 1392- 93تحصیلی پسر و دختر دانشگاه کاشان در سال 

نفـر  504گیـري کـوکران تعـداد با استفاده از فرمول نمونـهکه 
گیـري عنوان حجم نمونه تعیین و بـا اسـتفاده از روش نمونـهبه

از تعداد  .گرفتندو مورد بررسی قرار شدند انتخاب  ساده تصادفی
درصد) مـرد  24( نفر 121، به عنوان پاسخگویان تحقیقنفر  504

کـه در ایـن میـان  نددرصد) را زنان تشکیل داد 76( نفر 383و 
 44درصد متأهـل هسـتند. همچنـین،  3/15درصد مجرد و  7/84

شهرسـتان کاشـان  غیربـومیدرصـد  56و  بـومی افـراددرصد 
سـال،  21 تـا 18درصـد بـین  1/66 . علاوه بر آن، سنّباشندمی
سـال  30تـا  26درصد بین  3سال و  25تا  22درصد بین  9/30

و ماقبـل،  85درصـد افـراد ورودي سـال  7/25است. همچنین، 
و  87درصـد ورودي سـال  8/27، 86سال  درصد ورودي 2/31
  هستند. 88درصد ورودي سال  3/15
  

  نتایج
مسـتقل  عنـوان متغیـرداري دانشجویان بـهمیزان دین -1

گویه مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت. در  28تحقیق با استفاده از 
داري پاسـخگویان جدول زیر توزیع فراوانی و درصدي میزان دین

درصـد از پاسـخگویان در  1/11داري ده است. میزان دیـنشارائه 
زیـاد  درصـد در حـدّ 9/40درصد به میزان متوسط و  48کم،  حدّ
سـؤال سـنجیده شـده  5آشنایی با نماز با میزان اعتقاد و  باشد.می

ي تغییـر و دامنه 3، کرانه پایین نمرات 15است. کرانه بالاي نمرات 
بوده است. میزان آشـنایی  12نمرات در جامعه آماري مورد بررسی 

کـم،  درصد از پاسخگویان در حدّ 1/13در بین  دانشجویان با نماز
  باشد.زیاد می درصد در حدّ 9/41متوسط و  درصد در حدّ 45
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  داري و آشنایی پاسخگویان با نمازمیزان دین -1جدول شماره 

  داريمیزان دین

  (درصد) فراوانی  موارد
  )1/11( 56  کم

  )48( 242  متوسط
  )9/40( 206  زیاد

  میزان آشنایی پاسخگویان با نماز

  )1/13( 66  کم
  )45( 227  متوسط
  )9/41( 211  زیاد
  )100( 504  جمع

  

سؤال سنجیده شده اسـت. کرانـه  4میزان شرکت در نماز جماعت با 
تغییـر نمـرات در  يو دامنـه 4، کرانه پایین نمـرات 16بالاي نمرات 

بوده است. با تقسـیم دامنـه تغییـر بـه  12جامعه آماري مورد بررسی 
دسـت آمـده بـه با فواصل مساوي جدول توزیع فراوانی زیـر 3عدد 

درصــد از  4/30نمـاز جماعــت در بــین اسـت. میــزان شــرکت در 
درصد در  3/13متوسط و  درصد در حدّ 55کم،  پاسخگویان در حدّ

سؤال سنجیده شده  11هاي امام جماعت با ویژگی باشد.زیاد می حدّ
و دامنـه تغییـر  10، کرانه پایین نمـرات 55است. کرانه بالاي نمرات 

با تقسـیم دامنـه بوده است.  45نمرات در جامعه آماري مورد بررسی 
دسـت مساوي جدول توزیع فراوانی زیر بهبا فواصل  3تغییر به عدد 
هاي امام جماعـت درصد پاسخگویان نقش ویژگی 6/20آمده است. 

درصـد  8/45کـم،  در گرایش دانشجویان به نماز جماعت را در حدّ
یـت کمّ اند.زیاد ارزیابی نموده درصد در حدّ 6/33متوسط و  در حدّ
سؤال سنجیده شده اسـت.  4جلسات برگزاري در مسجد با  و کیفیت

تغییـر نمـرات  يو دامنه 4، کرانه پایین نمرات 20کرانه بالاي نمرات 
بوده است. با تقسیم دامنه تغییر بـه  16در جامعه آماري مورد بررسی 

دسـت آمـده مساوي جدول توزیع فراوانی زیـر بـهبا فواصل  3عدد 
تأثیر تبلیغات و جلسـات مسـجد در  درصد پاسخگویان 1/36 است.

درصـد در  6/47کـم،  گرایش دانشجویان به نماز جماعت را در حدّ
کیفیـت  انـد.زیاد ارزیابی نمـوده درصد در حدّ 3/16متوسط و  حدّ

، 20کرانه بالاي نمـرات  سؤال سنجیده شده است. 4فضاي مسجد با 

آمـاري مـورد تغییر نمرات در جامعه  يو دامنه 4کرانه پایین نمرات 
بـا فواصـل  3بوده است. با تقسیم دامنه تغییـر بـه عـدد  16بررسی 

درصـد از  27 دست آمده اسـت.مساوي جدول توزیع فراوانی زیر به
پاسخگویان نقش میزان مناسـب بـودن فضـاي مسـجد در گـرایش 

 درصـد در حـدّ 6/47کـم،  دانشجویان به نماز جماعـت را در حـدّ
  اند.زیاد ارزیابی نموده درصد در حدّ 4/25متوسط و 

  
هاي امام جماعت، میزان شرکت در نماز جماعت، ویژگی -2جدول شماره 

  یت و کیفیت جلسات در مساجد و میزان کیفیت فضاي مسجدکمّ

  میزان شرکت در نماز جماعت

  (درصد) فراوانی  موارد
  )4/30( 153  کم

  )55( 277  متوسط
  )3/13( 67  زیاد

  جماعتهاي امام ویژگی
  )3/1( 7  پاسخبی

  )6/20( 104  کم
  )8/45( 211  متوسط

  یت و کیفیت جلسات در مساجدکمّ

  )6/33( 169  زیاد
  )1/36( 182  کم

  )6/47( 240  متوسط
  )3/16( 82  زیاد

  میزان کیفیت فضاي مسجد

  )27( 136  کم
  )6/47( 240  متوسط
  )4/25( 128  زیاد
  )100( 504  جمع

  
 ،امـام جماعـت هـايویژگیدر این بخش رابطه بین متغیرهـاي  - 2

یت و کیفیت مناسب بودن فضاي مسجد، اعتقاد و آشنایی با نماز، کمّ
داري، شـرکت دوسـتان در نمـاز جلسـات در مسـجد، میـزان دیـن

 کننـدگانادارهجماعت، حضور اساتید و کارکنان و برخورد مناسـب 
گرایش دانشجویان به نمـاز عنوان متغیرهاي مستقل تحقیق با به مسجد
صورت دو به دو بررسـی ، در جامعه آماري مورد مطالعه، بهجماعت

  .و نتایج تحقیق در این ارتباط ارائه شده است
  

  رابطه متغیرهاي مستقل و گرایش به نماز جماعت -3جدول شماره 
  آماره  جمع  زیاد  متوسط  کم  میزان  عوامل

  هايویژگی
  امام جماعت

  100  5  5/46  5/48  کم
 

r  209/0=  

P=0 

 100 6/12 59 4/28 متوسط

 100 7/19  9/56 4/23 زیاد

 100 5/13 7/55 8/30 جمع

مناسب بودن 
  فضاي مسجد

 100 5/11 2/46 3/42  کم
R= 083/0  

P= 0/084 
  

 100 7/13 5/62 8/23 متوسط

 100 1/15 2/53 7/31 زیاد

 100 5/13 8/55 7/30 جمع
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  رابطه متغیرهاي مستقل و گرایش به نماز جماعت -4جدول شماره 
  آماره  جمع  زیاد  متوسط  کم  میزان  عوامل

  و اعتقاد 
  آشنایی با نماز

 100 2/3 21 8/75  کم

R= 350/0  

P=0 
 100 3/10 5/58 2/31 متوسط

 100 20 3/63 7/16 زیاد

 100 5/13 8/55 7/30 جمع

 در جلساتکیفیت  و یتکمّ
  مسجد

  100  3/7  4/42  3/50 کم
R= 333/0  

P=0 
 100 14 5/63 6/22 متوسط

 100 6/26 62 4/11 زیاد

 100 6/13 6/55 8/30 جمع

  داريدین

  100  0  40  60  کم
R= 333/0  

P=0 
  100  2/7  7/37  1/55 متوسط
  100  7/16  8/63  5/19 زیاد
  100  8/13  2/56  2/56 جمع

شرکت دوستان در نماز 
  جماعت

 100 8/3 2/16 80 اصلاً 

P=0 
 100 3/3 1/60 6/36 کم

 100 5/18 7/71 8/9 متوسط

 100 2/52 9/40 8/6 زیاد

  100 4/13 6/55 31 جمع

  کارکنان و اساتید حضور

  100  7/7  8/41  5/50  خیلی کم

R= 340/0  

P=0 

  100  15  2/60  8/24  کم
  100  2/18  2/68  6/13  متوسط
  100  16  68  16  زیاد

  100  5/28  7/66  8/4  خیلی زیاد
  100  5/23  7/55  8/30  جمع

 کنندگانادارهبرخورد مناسب 
  مسجد

  100  5/5  5/38  56  خیلی کم

R=  280/0  

P=0 

  100  4/7  5/50  1/42  کم
  100  3/19  7/59  21  متوسط
  100  6/17  6/62  8/19  زیاد

  100  2/10  5/73  3/16  خیلی زیاد
  100  13  1/56  9/30  جمع

  
در جدول فوق رابطه هر یک از متغیرهاي مستقل و گرایش به نماز 

تحقیق در ارتباط  هايیافتهگرفته است،  رجماعت مورد بررسی قرا
 دهدمیامام جماعت و گرایش به نماز جماعت نشان  هايویژگیبا 

امـام جماعـت را کـم ارزیـابی  هـايویژگیکه تـأثیر  کسانی
 نماز جماعتمستمر در  طوربهدرصد  5تنها به میزان  ،اندنموده

. این میزان در بین افرادي که ارزیابی متوسطی اندداشتهشرکت 
و کسـانی  7/12به  ،اندداشتهامام جماعت  هايویژگیاز تأثیر 

امـام جماعـت  هايویژگیتأثیر زیاد به که ارزیابی مثبت و یا 
درصد افزایش یافته است. نتایج فعالیت  8/19به  ،اندداشتهباور 

 اســپیرمنآمــاري مربوطــه بــا اســتفاده از ضــریب همبســتگی 
)209/0=r فوق را مـورد  بین دو متغیر دارمعنی) رابطه مثبت و

ب سـرابطه مناتحقیق در مورد  هايیافته ه است.دادتأیید قرار 

 دهـدمیبودن فضاي مسجد و گرایش به نماز جماعـت نشـان 
دانشجویانی که تأثیر مناسب بودن فضاي مسجد را در سطح کم 

 2/46کـم،  درصـد در حـدّ 3/42، انـدنمودهو پایین ارزیابی 
 نمـاززیـاد در  درصـد در حـدّ 5/11متوسط و  درصد در حدّ

 تـأثیر. در مقابل دانشجویانی که میزان کنندمیشرکت  جماعت
 7/31، انـدنمودهبودن فضاي مسجد را زیـاد ارزیـابی  مناسب

 حدّ در درصد 1/15متوسط و  حدّ در 2/53کم،  درصد در حدّ
. فعالیت آماري مربوطه با کنندمیشرکت  نماز جماعتزیاد در 

) بیـانگر عـدم r=083/0استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن (
مناسب بودن فضـاي مسـجد و  تأثیروجود رابطه بین دو متغیر 

تحقیق در  هايیافتهعلاوه بر آن،  گرایش به نماز جماعت است.
مورد رابطه اعتقاد و آشنایی با نماز و گرایش به نماز جماعـت 
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اکثریت دانشجویانی که آشنایی کمـی نسـبت که  دهدمینشان 
درصـد) داراي  8/75(به فلسفه نماز و اعتقاد بـه نمـاز دارنـد 
. باشندمی نمازجماعتمیزان مشارکت کم و یا عدم شرکت در 

که هرچه میزان آگـاهی دانشـجویان  دشومیمشاهده  در واقع،
 نماز جماعـتمیزان شرکت آنان در  ،باشد کمتر نمازنسبت به 

بـا افـزایش آگـاهی و آشـنایی  قابـل،مدر . یابدمینیز کاهش 
نمـاز دانشجویان با فلسفه نماز شاهد افزایش حضور آنـان در 

. نتـایج فعالیـت باشـیممی نماز جماعـتو گرایش به  جماعت
در سطح  r=350/0آماري مربوطه با استفاده از آزمون اسپیرمن 

را  آمـاري نظـر درصد رابطه بین دو متغیر فوق از 99اطمینان 
یت کمّتحقیق در مورد رابطه  هايیافته .دهدمیمورد تأیید قرار 

نتایج و و کیفیت جلسات در مسجد و گرایش به نماز جماعت 
 اســپیرمنفعالیــت آمــاري بــا اســتفاده از ضــریب همبســتگی 

)333/0=r دو متغیر فوق را مورد تأیید  دارمعنی) رابطه مثبت و
تحقیق در مـورد رابطـه  هايیافته ،آن علاوه بر قرار داده است.

بیشـترین  دهـدمیداري و گرایش به نماز جماعت، نشـان دین
در بـین  نمـاز جماعـتمیزان عدم شرکت و یا شرکت کم در 

درصد نشان داده شـده  60داري کم به میزان افراد با میزان دین
 1/55داري متوسـط بـه است. این میزان در بین افراد بـا دیـن

درصـد  5/19داري زیاد بـه در بین افراد با میزان دیندرصد و 
یـک از کسـانی کـه میـزان کاهش یافته است. همچنین، هـیچ

و یا در نبوده مستمر فعال  طوربه ،اندکم داشته داري در حدّدین
ایـن  کـهحالی، در اندداشتهزیاد در نماز جماعت شرکت ن حدّ

و  2/7ط و زیاد بـه داري متوسمیزان در بین افراد با میزان دین
نتایج فعالیت آمـاري مربوطـه  درصد افزایش یافته است. 6/16

) در سـطح r=333/0( اسـپیرمنبا استفاده از ضریب همبستگی 
بین دو متغیـر  دارمعنیدرصد وجود رابطه مثبت و  99اطمینان 

تحقیـق در  هايیافتههمچنین  .دهدمیفوق را مورد تأیید قرار 
مورد رابطه میزان شرکت دوستان در نماز جماعت و گرایش به 

 ی، اکثریت بسیار بالایی از دانشجویاندهدمینشان نماز جماعت 
 80( کننـدمیشـرکت ن نماز جماعتاصلاً در  هاآنکه دوستان 

 دریـا  ننمـوده، شرکت نماز جماعتدرصد)، خود آنان نیز در 
افرادي که دوستان اکثر  از سوي دیگر .کنندمیکم شرکت  حدّ
طور مسـتمر در نمـاز جماعـت شـرکت زیاد و به در حدّ هاآن
شـرکت  نمـاز جماعـتزیاد در  درصد در حدّ 3/52 ،کنندمی
. نتایج فعالیت آماري مربوطـه بـا اسـتفاده از ضـریب کنندمی

درصـد  99) در سـطح اطمینـان r=555/0( اسپیرمن همبستگی
بـر آن علاوه .کندمیرابطه دو متغیر فوق از نظر آماري را تأیید 

تحقیق در مورد رابطه حضور اسـاتید و کارکنـان در  هايیافته

نتایج فعالیت آماري و نماز جماعت و گرایش به نماز جماعت 
) بیـانگر r=340/0( اده از ضـریب همبسـتگی اسـپیرمنفبا است

حضور اساتید و کارکنان در نماز جماعت و گرایش  رابطه بین
تحقیق  هايیافتههمچنین  .باشدمینشجویان به نماز جماعت اد

مسجد و گرایش به نمـاز  کنندگانادارهدر مورد رابطه برخورد 
ــا اســتفاده از ضــریب  وجماعــت  فعالیــت آمــاري مربوطــه ب

درصد  99همبستگی اسپیرمن مؤید این رابطه در سطح اطمینان 
  .باشدمی
  

  بحث
بر گرایش دانشجویان به نماز جماعت،  مؤثراز بین عوامل 

امام جماعت با گرایش دانشجویان بـه نمـاز جماعـت  هايویژگی
امـام  هـايویژگیمعنـا کـه ابطه مثبت و معناداري داشت. بـدینر

نیـز  ]19[دارد. رحمـانی  تأثیرجماعت در گرایش به نماز جماعت 
بر گرایش دانشـجویان بـه  مؤثردر پژوهش خود در بررسی عوامل 

مشـابه  اينتیجهمرودشت به آزاد اسلامی نماز جماعت در دانشگاه 
امام جماعت  تأثیردرصد دانشجویان به  73رسید. در پژوهش وي، 

بین مناسب بودن  ب آنان به اقامه نماز موافق بودند.دانشگاه در جذ
فضاي مسجد و میزان شرکت دانشجویان در نماز جماعـت رابطـه 

معنـا کـه از نظـر دانشـجویان مـورد نمعناداري مشاهده نشد. بدی
جامعه آماري مورد نظر، مناسب بودن یا نبـودن فضـاي در بررسی 

نـدارد.  تـأثیريدر نمـاز جماعـت  هـاآنمیزان شرکت مسجد در 
وجـود  کـه نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسـید ]19رحمانی [

ه الهی یضبه این فر دانشجویانمحیط مناسب و تمیز نماز در جذب 
دارد، اما اکثر دانشجویان معتقدند امکانات ظـاهري و کمبـود  تأثیر
به صورت فعالانه در نمـاز  هاآنزیادي بر شرکت کردن  تأثیر هاآن
همچنـین، میـزان و به شرایط حداقلی رضـایت دارنـد.  ردگذانمی

اعتقاد و آشنایی دانشجویان با نماز بر گرایش آنان براي شرکت در 
مل مثبت و معنادار داشته است. چرا که زمینه ع تأثیرنماز جماعت 

ه معرفـت و آگـاهی و شـناخت بندي به مسائل دینی، مسـألو پاي
یت و نشان داد که بین کمّ پژوهشاین  هايیافتهنسبت به آن است. 

در مســجد بــا گــرایش  یتبلیغــات هايبرنامــهکیفیــت جلســات و 
دانشجویان به شرکت در نماز جماعت رابطـه مثبـت و معنـاداري 

و جلسـات تبلیغـی  هابرنامهوجود دارد. به این صورت که هر چه 
در مساجد افزایش یابد، میزان شرکت دانشجویان در نماز جماعت 

یش خواهد یافت. همچنین، بین شرکت دوسـتان و حضـور هم افزا
اساتید و کارکنان دانشـگاه در نمـاز جماعـت بـا میـزان شـرکت 
دانشجویان در نماز جماعت رابطه مثبت و معناداري مشاهده شـده 
است. به این معنا که هر چقدر میزان شرکت دوسـتان و اسـاتید و 
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کت دانشـجویان کارکنان در نماز جماعت افزایش یابد، میزان شـر
چـرا کـه اسـاتید و  هم در نماز جماعت افـزایش خواهـد یافـت.

 .کننـدایفا می جوانانرا براي  لان همیشه نقش الگوي تـربیتیسؤوم
خود به این  هايپژوهشنیز در  ]21فر [] و مسعودي20[ آباديزنگی

 مشـوقبه اعتقادات مذهبی،  دوستان بودنبند نتیجه رسیدند که پاي
آمـوزان بـه نمـاز جماعـت اسـت. خوبی براي دعوت دانش بسیار

بنـدي نتیجه رسید که پـاينیز در پژوهش خود به این  ]22[سادیی 
بر  ،دوستان افراد در سنین نوجوانی به انجام رفتار نماز تریننزدیک
این پژوهش رابطـه  هايیافتهاز دیگر  مستقیم دارد. تأثیر هاآنروي 

بـا میـزان  مسجد کنندگانادارهمثبت و معنادار بین برخورد مناسب 
  شرکت دانشجویان در نماز جماعت است. 

  

  گیرينتیجه
توان نتیجـه گرفـت ی پژوهش میهاي کمّیافتهبا توجه به 

یـت و داري، میزان آشنایی بـا نمـاز، کمّچهار متغیر میزان دین که
کیفیت جلسات در مسجد و فضاي مناسب مسجد به تربیـت داراي 

بر میزان شرکت دانشجویان در نمـاز جماعـت  تأثیربیشترین میزان 
درصد از تغییرات متغیر گرایش  34هستند که این چهار متغیر با هم 

  .کنندمیبه نماز جماعت را تبیین 
  

  تشکر و قدردانی
کاشان که در پیشبرد ایـن با تشکر از دانشجویان دانشگاه 

  پژوهش نویسنده را یاري نمودند.
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