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Abstract: 
 
Background: Due to the effects of prayer on each person especially at a young age and 
students, this study aimed to investigating the status of adherence to prayer of the students of 
Farabi campus of Tehran University in Qom. 
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 334 
students of Farabi campus in Qom. The data gathering tool was a researcher-made, reliable 
and valid questionnaire in terms of effective factors in adhering students to prayer. Data 
were analyzed using descriptive statistics, analysis of variance and the t-test.  
Results: According to the results of this study, 194 (58.1%) of the students prayed as always and 
most of the time. The factors influencing students 'adherence to prayer from the students' point of 
view, based on mean and standard deviation, were as follows: awareness of the rulings and the prayer 
philosophy 3.87± 0.92, the effect of prayer in the individual and social life 3.66±0.82, serious 
adherence to prayers 3.42±0.9, and attention to requiring and preparing for prayers 2.92±0.82. 
Conclusion: Youth and students adherence to the prayers of the islamic country world is a 
serious issue and concern for authorities. It is hoped that the findings from this study and 
further studies will be effective for cultural planners of the country's universities, until with a 
deeper understanding policy making. 
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سال در  ،فارابی دانشگاه تهران در قم بررسی وضعیت التزام به نماز دانشجویان پردیس
1397  
  

   3محسن تقدسی، *2د افشارمحمّ ،1راضیه مختاري

  

   مقدمه
نیاز به عبادت و پرستش  ،یکی از نیازهاي فطري انسان

شاهدي بر نیاز به پرستش  در طول تاریخ، الهی وجود ادیان .است
تنها در اسلام، بلکه در . نماز یکی از عبادات مهم نهمعبود است

مز پیوند انسان با خالق هستی نماز ر. ]1[ ادیان بزرگ استتمام 
. نماز و ]2[ کندو ارتباط مستمر انسان با خدا را تضمین می است
ن مبین دینی در دی يهاي عمدهیکی از شاخصعنوان ي آن بهاقامه

دارنده بودن فرد از ی از قبیل بازداراي کارکردهاي مهمّ  اسلام بوده،
کاهش نابهنجاري  و عامل تزکیه و سلامت روح فحشا و منکر،
   .]3[ اجتماعی است

  

پزشکی  علوم دانشگاه مامایی، و پرستاري دانشکده پرستاري، گروه مربی، .1
  ایران اراك، اراك،

کاشان،  پزشکی علوم دانشگاه تروما، پرستاري تحقیقات مرکز استادیار،. 2
  ایران کاشان،

کاشان،  پزشکی علوم دانشگاه تروما، پرستاري تحقیقات مرکز دانشیار، .3
  ایران کاشان،

  نشانی نویسنده مسؤول: *
 تروما پرستاري تحقیقات مرکز کاشان، پزشکی علوم دانشگاه

  03155546633دورنویس:                                    03155540021تلفن: 

  afshar_m_1343@yahoo.comپست الکترونیک: 

  1398/9/11  تاریخ پذیرش نهایی:                                  1398/4/23 :تاریخ دریافت

 داده استهاي بالینی نیز نشان هاي منتج از مطالعات و پژوهشیافته
خوانند از سطح بهداشت روانی بالاتري افرادي که نماز می

ست، تقید ا بدیهی. ]2،4[برند برخوردارند و کمتر از بیماري رنج می
بندي و التزام ها و دستورات دینی از طریق پايو اهتمام به آموزه

داري و یابد و پیامد دیندینی، مانند اداي نماز و روزه تجلی می
 شود.گر میآثار آن در فکر و عمل فردي و اجتماعی انسان جلوه

به  ،بندي دینیداري یعنی داشتن التزام و پايدین دیگرعبارت به
 .]5[ ثر سازدأهاي فرد را متگرایش و کنش ،نحوي که نگرش

اعی، نتایج برخی مرغم اهمیت نماز در رفتار فردي و اجتعلی
خصوص دانشگاهی به يد که جامعهدهقات نشان میحقیت

علت ارتباط بیشتر با دنیاي مدرن نسبت به سایر دانشجویان به
ثیرات آن قرار أتهاي مدرن و ، در معرض آگاهینهادهاي اجتماعی

اي در دارند و این موضوع باعث تغییرات نگرشی و رفتارهاي ویژه
 .]2[ ها شده استداري آندینن و تدیّ ياي از جمله مقولههر زمینه
مکاران نیز بیانگر پراکندگی محسنی تبریزي و ه يهاي مطالعهیافته
 داري دانشجویانختلف دینبندي به ابعاد متوجه در پايقابل

اي در سمنان نشان نتایج مطالعه. همچنین ]6[ زاد قم استدانشگاه آ
زم و تمل متوسط از دانشجویان خود را در حدّ درصد 40حدود ،داد
 :گویدب به نقل از بحرینیان میقرّم .]2[ دانندبند به نماز میپاي

ساز هاي مختلفی زمینهتواند از راهنماز می يانگاري در اقامهسهل«

 خلاصه:
خصوص در سنین جوانی و دانشجویی، هدف از این پژوهش بررسی وضعیت ثیرات نماز بر هر شخص بهأبا توجه به ت سابقه و هدف:

  تهران در قم به نماز بود.التزام به نماز دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه 
ابزار  .دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران در قم انجام شد نفر از 334روي  مقطعی -توصیفی ياین مطالعه ها:مواد و روش
 افزار آماريدر نرمها ثر در التزام دانشجویان به نماز بود. دادهؤعوامل م يهزمین ساخته روا و پایا، دراي محققها، پرسشنامهگردآوري داده

SPSS  تجزیه و تحلیل شدند. ،تیماري آزمون هاي توصیفی، آزمون آنالیز واریانس و آاز شاخص استفادهبا  16ویرایش 

آوردند. جا میههمیشه و اغلب اوقات، نمازهاي واجب یومیه را ب درصد) از دانشجویان 1/58( نفر 194 تحقیق، این نتایج براساس :نتایج
ي نماز ترتیب شامل: آگاهی از احکام و فلسفهبندي دانشجویان به نماز براساس میانگین و انحراف معیار بهثر بر پايؤعوامل م

، و توجه به 42/3±9/0نماز  انجام براي جدي ، التزام و اهتمام66/3±82/0و اجتماعی  فردي زندگی در نماز ، اثربخشی92/0±87/3
  بود.  92/2±82/0هاي قبل از نماز مستحبات و آمادگی

؛ امید است باشدمر مین امتولیاي هاغدغهي و از دجدله أمسسالمی ر اکشو درنماز به  و دانشجویانن نااجوبندي پاي گیري:نتیجه
تري هاي کشور شود، تا با درك عمیقریزان فرهنگی دانشگاهراهگشاي برنامه ،هاي حاصل از این مطالعه و مطالعات بیشتریافته

  اري کنند. ذگسیاست
  ثرؤنماز، التزام، دانشجو، عوامل م واژگان کلیدي:

 796-802 ، صفحات1398 ضمیمه، 7پژوهشی فیض، دوره بیست و سوم، شماره  – نامه علمیدو ماه                                                                
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که نتایج این طوريبه .»دشوایجاد عوامل وابسته به خودکشی 
ه خودکشی کننده بدرصد از افراد اقدام 94 ه است،مطالعه نشان داد

 .]4[ خواندندت و گهگاه نماز میندربه خواندند یانماز نمی اصلاً
مفهوم معنویت در دانشگاه از اهمیت بالایی برخوردار  رشد سریع

 ،است؛ چرا که اگر معنویت در محیط دانشگاهی به کار گرفته شود
و هماهنگی سازمانی را کند میسعادت و خلاقیت فردي را ایجاد 

هاي فراوانی که در این حال با وجود تلاشبا این .دهدافزایش می
لهی در ي اضهیفربندي به این میزان پاي ،زمینه صورت گرفته است

به  بنديپايشود سفانه احساس میأمت ومورد انتظار نیست  حدّ
نظر به روینا از .]7[ نماز در بین دانشجویان کاهش یافته است

تواند می بندي جوانان به نمازپاي ثر برؤشناخت عوامل مرسد می
هاي کشور شود تا با درك ریزان فرهنگی دانشگاهگشاي برنامهراه

و چه میزان معرفت چنانزیرا  .]8[ اري کنندذگتري سیاستعمیق
 شود،مند هاي دینی از رشد مطلوبی بهرهجوانان به آموزهبندي پاي

خواهد گرفت و اي شایسته شکل گونهبه نیز شخصیت دینی آنان
ها آنعملکرد ثیر بسزایی در أاسلامی ت يهنگام ورود به جامعه

هر شخص  ثیرات نماز برأه تبا توجه ب براینابن. ]9[ خواهد داشت
با هدف این پژوهش  ،خصوص در سنین جوانی و دانشجوییبه

دانشگاه تهران در قم به فارابی دانشجویان پردیس  التزامبررسی 
  .انجام شد ،اه دانشجویان در این زمینهنماز با رویکرد بررسی دیدگ

  
  هامواد و روش

 يباشد. جامعهمقطعی می - این پژوهش از نوع توصیفی
دانشگاه تهران در قم  فارابی دانشجویان پردیس ،مورد مطالعه

 تعداد کلّ حجم نمونه بدین طریق بود که يمحاسبه ي. نحوهندبود
 :نفر با در نظر گرفتن معیارهاي ورود نظیر 3000 دانشجویان حدوداً
که ان در قم و مشروط بر ایندانشگاه تهر فارابی تحصیل در پردیس

 لشان گذشته باشد، در نظر گرفتهترم و یا بیشتر از تحصی حداقل دو
ي محدود و ر جامعهستفاده از فرمول کوکران دضمن ا سپس ؛دش

 dو  9انحراف معیار  با در نظر گرفتن ]5[ مشابه براساس مطالعه

 96/1رابر ب درصد 95با سطح اطمینان  Zکه در آن مقدار  1برابر 
محاسبه  نفر 322 حجم نمونه به تعداد ،05/0 باشد و مقدار خطامی
تن ریزش احتمالی براي اطمینان بیشتر در نتایج و در نظر گرف ؛شد

نفر مورد مطالعه قرار  350 ،هاگرداندن پرسشنامهناشی از عدم باز
که  ساخته بوداي محققشنامهها، پرسابزار گردآوري داده. ندگرفت

صورت گمنام طراحی شده بود. روایی و بهبراساس مرور متون 
ي امور محتوایی ابزار با استفاده از نظر چندین متخصص در زمینه

یید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده أپژوهشی و دینی مورد ت
از شاخص ضریب همبستگی از طریق روش بازآزمایی در یک 

نوبت و به  نفر از دانشجویان طی دو 10ي مقدماتی بر رويمطالعه
پرسشنامه شامل محاسبه شد.  81/0با  ي زمانی ده روز برابرفاصله

 سن، ل شامل اطلاعات دموگرافیک (جنس،بخش اوّ. بودبخش  2
 ،تحصیل)؛ و بخش دوم محلّ يدانشکده ،زندگی تولد، محلّ محلّ

براساس  الات پرسشنامهؤ. سبوداي ال پنج گزینهؤس 42شامل 
، خیلی 3 = گاهی ،4=، اغلب اوقات5 = مقیاس لیکرت (همیشه

با توجه به  براینابن اري شدند.گذ) نمره1 = وقت، هیچ2 = کم
ها در آنالیز دادهاي بود، محقق که مقیاس پرسشنامه پنج درجهاین

نظري  ي(گزینهها وسط گزینه حدّ( 3میانگین فرضی جامعه را 
و حیطه از پرسشنامه میانگین هر مؤلفه سپس در نظر گرفت.  )ندارم

رو شد. از اینمقایسه  3به تفکیک مشخص و با میانگین فرضی 
 ،باشد 3بالاتر از هر حیطه  يآمدهدستهبهاي میانگین چهچنان

تر از پایین يآمدهدستهمیانگین بو  بالاتر از سطح متوسطمعرف 
در  ال و عاملؤس در آن تر از سطح متوسطپایینمعرف وضعیت ، 3
از  بندي به نمازثر بر پايؤعوامل مدر این مطالعه  گرفته شد. نظر
 اثربخشی ال)،ؤس 16( نماز انجام براي جدي التزام و اهتمام :ابعاد
توجه و عمل به  ال)،ؤس 10( و اجتماعی فردي زندگی در نماز

آگاهی از و  ال)ؤس 12( هاي قبل از نمازمستحبات و آمادگی
براي  رفت.گمورد بررسی قرار ال) ؤس 4( ي نمازاحکام و فلسفه

الات با یکدیگر ؤس ي کلّ، نمرههر حیطه کلّ يي نمرهمحاسبه
بدین  د؛آن حیطه تقسیم ش الاتؤس جمع و سپس بر تعداد کلّ

براي  .بود 5 تا 1ترتیب حداقل و حداکثر نمرات حاصله بین 
اغلب  ي همیشه وجمع نمره ،هاي هر حیطهیهنی گواي فراومحاسبه

ي ان موافقت و جمع نمرهعنوت را بهعبار اوقات حاصل از هر
در نظر  عبارت مذکور عنوان مخالفت بابه وقت،هیچخیلی کم و 

ضمن رعایت  ،همراه فرم رضایت آگاهانه ها بهپرسشنامه د.گرفته ش
اصل رازداري و توجه به تمایل افراد جهت شرکت در مطالعه، 

صورت فردي یا ي توضیحات لازم (بهتوسط نویسنده پس از ارائه
بین دانشجویان  تکمیل آن در يي پرسشنامه و نحوهگروهی) درباره

 گیري تصادفی ساده با درضمن اعمال نمونه ،هاي مختلفدانشکده
با گرفتن نسبت دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشکده  نظر

این . نددشاعمال معیارهاي ورود، توزیع حجم نمونه و  توجه به
تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کاشان با کد  يمطالعه در کمیته

اخلاق با کد  يکمیته و در 97193طرح 
IR.KAUMS.REC.1398.016 بعد از  و به تصویب رسید

کسب مجوز از معاونت پژوهش و دانشجویی پردیس فارابی 
 SPSS آماري افزاردر نرم هاداده دانشگاه تهران در قم اجرا شد.

 ANOVA آزمون ي توصیفی،هاشاخص از استفاده با 16ویرایش 
بیش از دو  عواملوط به براي تعیین تفاوت میانگین نمرات مرب
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براي بررسی تفاوت میانگین نمرات مربوط به  تیآزمون  حالته و
  .شد در متغیرهاي دو حالته استفاده عوامل

  
  نتایج

درصد)  95( 334شده، توزیع يپرسشنامه 350از 
ملاحظه  1 يشماره که در جدولچنان پرسشنامه عودت داده شد.

معادل نفر ( 224، مطالعه موردنفر از دانشجویان  334از  ،شودمی
از  درصد) 9/32معادل نفر ( 110زن و  از دانشجویان درصد) 1/67

و  27و حداکثر  17دانشجویان  حداقل سنّ مرد بودند. دانشجویان
بود.  57/1سال با انحراف معیار  20 دانشجویان، میانگین سنی
بود  ، شهرصد) از دانشجویانرد 8/92( نفر 310تولد  همچنین محلّ

 224کردند. ها در روستا زندگی میدرصد) از آن 2/7( نفر 24و 
 9/26نفر ( 90درصد) از دانشجویان در خوابگاه و  1/73نفر (

اساس بر .کردندشخصی خود زندگی می يدرصد) در خانه
نشجوي درصد) دا 2/83( نفر 278، 1 يشماره اطلاعات جدول

و  مقطع کارشناسی ارشد درصد) 7/5نفر ( 19 ،کارشناسی مقطع
بیشترین فراوانی  دکتري بودند.مقطع درصد)  1/11( نفر 37

 1/46نفر ( 154دانشجویان مربوط به دانشکده حقوق با فراوانی 
 يمربوط به دانشکده دانشجویانصد) و کمترین فراوانی در

 اطلاعات جدولد. ) بودرصد 5/13( 45مهندسی با فراوانی 
بندي دانشجویان به ثر بر پايؤدهد، عوامل منشان می 2 يشماره

براساس میانگین و انحراف معیار به ترتیب  هاآننماز از دیدگاه 
 ، اثربخشی87/3±92/0ي نماز شامل: آگاهی از احکام و فلسفه

 ، التزام و اهتمام66/3±82/0و اجتماعی  فردي زندگی در نماز
و توجه به مستحبات و  42/3±9/0نماز  انجام براي جدي
مون تی آز ينتیجه. بود 92/2±82/0هاي قبل از نماز آمادگی

ها ضمن انجام آزمون پس از بررسی همگنی واریانس متغیرهتک
است که میانگین  بیانگر این)، <05/0Pاسمیرنوف ( - کولموگروف

ی نماز در بخشم جدي براي انجام نماز، اثرهاي التزام و اهتمالفهؤم
ي نماز و آگاهی از احکام و فلسفه زندگی فردي و اجتماعی،

بندي دانشجویان به نماز بیشتر از پاي يپرسشنامه کلّ ينمره
باشد و این تفاوت معنادار می 3ملاك)  يمیانگین فرضی (نمره

از نظر  توان نتیجه گرفت،این اساس می بر )؛P>05/0( است
اهتمام جدي براي انجام نماز، هاي التزام و لفهؤدانشجویان م

آگاهی از احکام و گی فردي و اجتماعی، نماز در زند بخشیاثر
بیشتر از سطح  پاسخ به پرسشنامه کلّ يو نمره نماز يفلسفه

آزمون تی  يد. نتیجهها به نماز نقش داربندي آنمتوسط در پاي
هاي ي توجه و عمل به مستحبات و آمادگیلفهؤمتغیره براي متک

باشد و می 3ملاك)  يفرضی (نمره قبل از نماز کمتر از میانگین

در نتیجه از نظر دانشجویان، )؛ P<05/0( نیستاین تفاوت معنادار 
بندي در پاي هاي قبل از نمازستحبات و آمادگیتوجه و عمل به م

اطلاعات جدول . )2 ي(جدول شماره نقش ندارد ها به نمازآن
به  به نمازبندي پايمیانگین نمرات  ،دهدنشان می 3 يشماره

 تفکیک جنسیت دانشجویان با یکدیگر تفاوت معناداري دارد
)05/0<P دانشجویان زن بیشتر از  ،هاي توصیفیاساس یافتهبر که)؛

نشان  تینتایج آزمون  همچنین هستند.بند به نماز دانشجویان مرد پاي
زندگی و  براساس محلّنماز  بندي بهمیزان پاي تیمقدار  ،دهدمی
است،  05/0تر از بزرگ 332آزادي  يتولد دانشجویان با درجه محلّ

به  دانشجویان بنديپاي زانیمتوان نتیجه گرفت که می بر این اساس
زندگی با هم تفاوت معناداري  تولد و محلّ محلّبه تفکیک  نماز

میانگین نمرات  دهد،نشان می 4 يشمارهاطلاعات جدول ندارد. 
در سطح ی سنّ  هايمحدوده به تفکیکبندي دانشجویان به نماز پاي

تفاوت  يمعنادار یمنظور بررس به .توصیفی با یکدیگر متفاوت است
سن،  تفکیکبه به نماز  بنديپاي يپاسخ به پرسشنامه يهانیانگیم

با هدف بررسی  )F=88/2و  <05/0P( آزمون لوین پس از انجام
. استفاده شد تحلیل واریانساز آزمون  ،هافرض همگنی واریانسپیش

، نشان داد) =749/4F( راههخلاصه نتایج تحلیل واریانس یک
معنادار است  05/0بندي دانشجویان به نماز در سطح میانگین پاي

)05/0<P بنديمیزان پاي گرفت،توان نتیجه اساس می) و بر این 
 ی مختلف، متفاوت است.سنّهاي در محدودهدانشجویان به نماز 

 نینگیام بالاترین ،دهدینشان م 4 يشماره اطلاعات جدولهمچنین 
 و) 41/3( مهندسی يط به دانشکدهمربو به نماز بنديپاي زانیم

  است. ) 28/3( هیاتال يکمترین میانگین مربوط به رشته
توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار واحدهاي  -1 يجدول شماره

  مورد پژوهش
  (درصد)تعداد  مشخصات فردي دانشجویان

  جنسیت
  224)1/67( زن
  110)9/32(  مرد

  میزان تحصیلات
  278)2/83(  لیسانس

  19)7/5(  فوق لیسانس
  37)1/11(  دکتري

  تولد محلّ
  310)8/92(  شهر
  24)2/7(  روستا

  زندگی محلّ
  244)1/73(  خوابگاه
  90)9/26(  شخصی

  تحصیل محلّ  يدانشکده

  61)3/18(  هیاتال
  45)5/13(  مهندسی
  154)1/46(  حقوق
�X  74)1/22(  مدیریت ± SD                                           

  83/15±61/1  معدل
  20±57/1  سن
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 يپاسخ به پرسشنامه يهانیانگیتفاوت م يمعنادار یمنظور بررسبه
، از آزمون تحصیل محلّ يدانشکده اساسبه نماز بر بنديپاي زانیم

فرض و پیش استفاده شد )P<05/0و =F 216/0( تحلیل واریانس
ها، با استفاده از آزمون لازم براي انجام آن یعنی همگنی واریانس

اساس نتایج این  ) انجام شد. برF=91/1و  <05/0P( لوین
بندي دانشجویان به نماز در هاي آماري نشان داد، میزان پايآزمون

  هاي مختلف تفاوتی ندارد.دانشجویان دانشکده

  
 3 ملاك يبا نمرهدانشجویان به نماز بندي در پايعوامل مؤثر نقش  يمتغیرهآزمون تی تک -2 يشمارهجدول 

�X عوامل مؤثر در جذب به نماز ± SD T هاتفاوت میانگین سطح معناداري 

 42/0 001/0 48/8 42/3±92/0 التزام و اهتمام جدي براي انجام نماز

 66/0 001/0 18/14 66/3±82/0 اجتماعیبخشی نماز در زندگی فردي و اثر

 07/0 1/0 -64/1 92/2±82/0 هاي قبل از نمازتوجه و عمل به مستحبات و آمادگی

 87/0 001/0 3/17 87/3±92/0 ي نمازآگاهی از احکام و فلسفه

 48/0 001/0 64/11 48/3±73/0 کل

 
 

 بندي به نماز به تفکیک جنسیت، محلّمیانگین نظرات دانشجویان در مورد میزان پاي يهاي مستقل مقایسهنمونهt نتایج آزمون  -3 يجدول شماره
  زندگی تولد و محلّ

 
 
 
 

  
  
  
  
  

  01/0**معناداري در سطح 
  

  تحصیل محلّ يی و دانشکدهسنّ يبندي دانشجویان به نماز به تفکیک محدودههاي توصیفی پايشاخص -4 يشماره جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بحث
پردیس  دانشجویان اکثر ،داد نشان پژوهش این هايهیافت

 جدي اهتمام نماز يفریضه انجام برايرابی دانشگاه تهران در قم اف
درصد) از  1/58( نفر 194 تحقیق، این نتایج براساس. دارند

درصد)  6/26( نفر 89، همیشه و اغلب اوقات صورتهب دانشجویان
وقت، درصد) خیلی کم و هیچ 3/15( نفر 51گاه و صورت گاهبه

نتایج یافته همسو با این . آوردندجا میهنمازهاي واجب یومیه را ب

نژاد و س نتایج مهدوي. براساباشدمی ]2،6[ سایر محققان اتمطالع
 ،صورت زیاد و خیلی زیاددرصد از دانشجویان به 5/56 همکاران،

 بند به نماز بودندپاي ،متوسط درصد از دانشجویان در حدّ 5/39 و
عبدالجباري  يمطالعه درصد از واحدهاي مورد پژوهش در 80 .]2[

با . ]10[ آوردندجا میهنمازهاي واجب یومیه را ب ،نیز و همکاران
ها، فراوانی پاسخ همیشه و اغلب اوقات یافتهبررسی و تحلیل 
بندي به خواندن نماز قضاشدهپاي نظیر: ییهادانشجویان به گویه

�T X  معناداري هاتفاوت میانگین ± SD متغیرها تعداد 

20/0  020/0**  29/2-  
  مرد  110  79/0±22/3

  جنسیت
  زن  224  71/0±42/3

08/0-  58/0  54/0-  
  شهر  310  76/0±35/3

  تولد محلّ
  روستا  24  58/0±44/3

12/0-  16/0  38/1-  
  خوابگاه  224  76/0±32/3

  یزندگ محلّ
  منزل شخصی  90  71/0±45/3

�X  هارمتغی ± SD 
  تحلیل واریانس  آزمون لوین

P  F  P  F  

  یسنّ يدامنه
17-20  74/0±51/3  

06/0  88/2  001/0  749/4  23-21  75/0±25/3  
27-24  47/0±92/2  

 محلّ  يدانشکده
  تحصیل

  28/3±63/0  اللهیات

07/0  91/1  21/0  216/0  
  41/3±76/0  مهندسی
  34/3±6/0  حقوق
  39/3±76/0  مدیریت
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جا هبدرصد)،  3/45( ل وقتنماز خواندن در اوّدرصد)،  8/43( 
و نماز خواندن در بیماري  درصد) 4/57( آوردن نماز در مسافرت

و اهتمام  بنديییدي بر پايأت تواندنیز می درصد)، 3/65( و کسالت
مرور  همسو با فوقنتایج  .باشد این مطالعه به نمازدانشجویان 

بیشتر دانشجویان التزام و اهتمام  ،دنشان دامطالعات هاي سایر یافته
دیدگاه منفی که نسبت به رو ینا از جدي براي انجام نماز دارند.

از  ،ت منطبق نبودهبا واقعی ،نماز در بین دانشجویان وجود دارد
 براینابن .گیردت میأبینی نسبت به جامعه نشسوءتفاهم و بد

 يدر مطالعه .]2[ مشکلات را باید در جاي دیگري جستجو کرد
بندي دانشجویان به نماز از دیدگاه پاي ثر برؤعوامل م ،حاضر

ي نماز، آگاهی از احکام و فلسفه :ترتیب شامل دانشجویان به
 جدي و اجتماعی، التزام و اهتمام فردي زندگی در نماز اثربخشی

هاي قبل از نماز به مستحبات و آمادگی و توجه نماز انجام براي
بندي و التزام ثر در پايؤعلت همسو نبودن اولویت عوامل مبود. 

نژاد مهدوي يمطالعه نتایجدانشجویان به نماز در پژوهش فعلی با 
جوامع  و جوّ توان به تفاوت در شرایطرا می ]2[ و همکارانش

مذهبی  - ثیر بافت فرهنگیأاز تمورد بررسی نسبت داد. همچنین 
ي این مطالعه از هابراساس یافته نباید غافل شد.نیز حاکم بر شهر 

 ،بندي و التزام به نمازثر بر پايؤبیشترین عامل م دانشجویان دیدگاه
و  ]8[ . در مطالعات مجاهدبودي نماز آگاهی از احکام و فلسفه

نیز عدم آشنایی با احکام و آداب نماز جماعت،  ]1[ ذوالفقاري
بیشترین عامل عدم شرکت دانشجویان مورد پژوهش در نماز 

آشنایی جوانان با  معتقد است نیز مجاهد جماعت گزارش شد.
 مندي مضاعفه، موجب علاقو درك فیض معنوي آن هوم نمازمف

توان ها میبنابراین براساس یافته .]8[ دشودر این زمینه می جوانان
بندي نماز در پاي يبرکات و فلسفه ،آگاهی از آثار ،نتیجه گرفت

ریزي است. این یافته ضرورت برنامهثر ؤدانشجویان به نماز م
با احکام و آداب  ولان را در جهت آشنا نمودن دانشجویان،ؤمس

التزام  اثربخشیبه  اته کرّهاي اسلامی، بدر آموزه رساند.نماز می
در این به نماز در زندگی فردي و اجتماعی اشاره شده است. 

بندي و پايثر بر ؤمامل ع از دیدگاه دانشجویان، دومین نیز مطالعه
در  .بود و اجتماعی فردي زندگی در نماز به نماز، اثربخشی التزام

مربوط به پاسخ همیشه و اغلب اوقات این حیطه بیشترین فراوانی 
 درصد) و حسّ  8/59( ثیر نماز بر کاهش نگرانیأت :هايگویه

هاي سایر ید یافتهؤماین یافته  درصد) بود. 64آرامش بعد از نماز (
 83مقرب و همکاران  يدر مطالعه .]8،11،12[ باشدمحققان می

درصد از دانشجویان معتقد به آرامش روحی بعد از خواندن نماز 
افسردگی  يمیانگین نمره ،دیگري ي. در مطالعه]4[ بودند

ند به نمازهاي بدانشجویانی که نگرش مثبت به نماز داشتند و پاي

همچنین شجاعی در . ]11[ ین بودیمعناداري پاطور هب ،یومیه بودند
بین نگرش و التزام عملی به نماز و  ،اي گزارش کردمطالعه

 .]12[ معنادار وجود دارد يشادکامی واحدهاي مورد پژوهش رابطه
که امروزه افسردگی یکی از اختلالات شایع خلقی با توجه به این

که شیوع آن در بین جوانان تا طوريهب ؛در بین جوامع بشر است
هاي این رو بنابر یافتهینا از ؛]4[ درصد گزارش شده است 61

از  نتیجه گرفت توانمی هاي سایر مطالعات،یافته مطالعه و مرور
فرهنگ  يبر توسعهعلاوه ،ریزي مناسب و آموزشطریق برنامه

به تسکین مشکلات روحی و خلقی توان میبندي به نماز، پاي
 ستا از آن حاکی هانتایج آنالیز داده کمک نمود. دانشجویان نیز

هاي قبل از نماز عمل به مستحبات و آمادگی يلفهؤمیانگین م که
 ؛باشداین تفاوت معنادار نمی و باشدمی فرضی میانگین از ترپایین

مربوط به پاسخ همیشه و اغلب اوقات فراوانی  ،در این حیطه
درصد)،  6/21( مسواك زدن قبل از خواندن نماز ی نظیرهایگویه

زدن  شانه درصد) و 3/27( قبل از نماز خواندن معطر کردن خود
ها براساس یافته درصد) بود. 8/24( موها قبل از نماز خواندن

عمل به مستحبات و ي لفهؤم این مطالعه گرفت، در توان نتیجهمی
بندي و التزام دانشجویان نقش هاي قبل از نماز در پايآمادگی

 47مقرب و همکاران  يست که در مطالعها ندارد. این در حالی
هاي قبل و بعد از نماز مستحبات و آمادگی ،درصد از دانشجویان

 ي. علت همسو نبودن این یافته با مطالعه]4[ دادندرا انجام می
عدم  توان به تفاوت در ابزار پژوهش،یمقرب و همکاران را م
تحقیق قابل  ياین زمینه و یا فقدان پیشینه وجود ابزار استاندارد در

در این مطالعه تفاوت  مقایسه و کافی در این زمینه بیان کرد.
بندي به نماز به تفکیک ثر بر پايؤمعناداري در میانگین عوامل م

هاي توصیفی براساس یافتهکه طوريهجنسیت مشاهده شد؛ ب
ند. این باشمیبند نماز دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد پاي

همسو  ]4[ هیاللّو فضل ]3[ نتایج مطالعات مجاهدها با یافته
ثر در ؤمیانگین عوامل متفاوت معناداري در همچنین باشد. می
 مشاهده شد؛ ،به تفکیک سن دانشجویان به نماز بنديپاي
بندي دانشجویان به نماز در سنین کم بیشتر بود. که پايطوريهب

 همکارانش همخوانی داردنژاد و مهدوي ياین یافته با نتایج مطالعه
ها به روشنی مشخص نیست. ممکن است علت این تفاوت .]11[

در  ثر باشد.ؤجهت شناسایی دقیق علل مانجام مطالعات بیشتر در 
بندي حاضر تفاوت معناداري در میانگین نمرات پاي يمطالعه

 هاي محلّ لفهؤدانشجویان جهت شرکت در نماز جماعت به تفکیک م
تحصیل  محلّ يزندگی و دانشکده محلّ یا شهر بودن)،(روستا  تولد

  ).P<05/0( مشاهده نشد
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  و همکاران مختاري
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  گیرينتیجه
اي را جوانان قشر پویاي هر جامعهکه اینبا توجه به 

ست که ا دوران جوانی و دانشجویی دورانید و ندهتشکیل می
این  است؛ بسیاري از مسیرهاي رفتاري در حال تکوین و تثبیت

است تا  موضوعات مشابه کمک بسیار خوبیدست تحقیقات و 
ریزي در جهت هایشان اقدام به برنامهایج و یافتهبراساس نت

 این هايیافته سازي نماز در میان قشر دانشگاهی نمود.نهادینه
دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران  اکثر داد، نشان پژوهش

ثر ؤو عوامل م دارند نماز يانجام فریضه براي جدي در قم اهتمام
ترتیب بندي دانشجویان به نماز از دیدگاه دانشجویان بهبر پاي

 زندگی در نماز ي نماز، اثربخشیشامل: آگاهی از احکام و فلسفه
نماز و توجه به  انجام براي جدي و اجتماعی، التزام و اهتمام فردي

 يمطالعه نوع به توجه با. هاي قبل از نماز بودمستحبات و آمادگی
بندي ثر در پايؤهاي ملفهؤم شد سعی ،باشدمی توصیفی که حاضر

منظور بررسی  شود بهپیشنهاد می .دناسایی شودانشجویان به نماز ش
  تر مطالعات کیفی در این زمینه انجام گیرد.دقیق

  
 قدردانی و تشکر

از  وسیلهبدین. است طرح تحقیقاتی حاصل مقاله این
دانشگاه علوم پزشکی کاشان و  ولانؤمس همکاري و مساعدت

 نمودند، یاري را تحقیق تیم دانشگاه تهران در قم که پردیس فارابی

 دانشجویان تمامی از همچنین .آیدمی عمل به قدردانی و تشکر

  .شودمی و قدردانی تشکر پژوهش در کنندهشرکت
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