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به  شیو عدم گرا شیعوامل گرا یبررس پژوهش این اصلی هدف          

جامعه  .بود یلیدانشگاه محقق اردب انیدانشجو نینماز جماعت در ب

دختر و پسر دانشگاه محقق  انیدانشجو هیپژوهش شامل کل نیا یآمار

 240مورد نظر شامل  ۀنمون و بود 95-96 یلیدر سال تحص یلیاردب

 یدختر( که با روش تصادف 120پسر و  120دانشجوي دختر و پسر )

 اطالعات، گردآوری جهت چند مرحله اي در نظر گرفته شد. خوشه ای

 شیو عدم گرا شیعوامل گرا ی مربوط به پرسشنامه محقق ساختهاز 

 با ها، داده آوری جمع از بعد. استفاده گردید به نماز جماعت

 از نتایج تحلیل و تجزیه جهت پژوهش سوأالت و ها فرضیه به توجه

شد. عالوه بر  استفاده SPSS 17در نرم افزار ی آمار های آزمون

یافته های جانبی این پژوهش، نتایج در خصوص عوامل گرایش و 

 از دانشجویان درصد 9/90ترغیب کننده به نماز جماعت نشان داد که 

درصد از دانشجویان فراهم  7/86، آگاهی از برکات نماز اول وقت

درصدشان  7/81، ایاب و ذهاب از دانشکده ها تا مسجد سرویسشدن 

درصد از  3/78 اطالع کافی از احکام و آداب نماز جماعت،آشنایی و 

درصدشان آگاهی و  3/78و  دانشجویان آگاهی نسبت به فلسفه نماز

مؤثر  از مهمترین عواملرا  تقاد به ثواب شرکت در نماز جماعتاع

همچنین  در نماز جماعت مسجد دانستند. انیدر شرکت آنها و دانشجو

مسافت درصدشان  4/63نماز جماعت،  در بررسی عوامل عدم گرایش به

پخش نشدن صوت درصد  9/55، دانشکده تا مسجد دانشگاه نیب ادیز

امام  یانجام سخنراندرصد  4/43، لیاذان در دانشکده محل تحص

و  وضو یحوصله نداشتن برادرصد نیز  9/40، نماز نیجماعت در ب

را از عوامل  سلف یغذا عینماز جماعت با توز یهمزماندرصد  3/38

تأثیرگذار بر عدم شرکت خود در نماز جماعت مسجد دانشگاه دانسته 

پژوهش،  نیا یها افتهی تیبا عناموضوع و توجه به اهمیت  بااند. 

به نماز و  شیجهت رفع عوامل عدم گرا توسط متولیان امر در دیبا

تا  ردیگ رتصو شتريی، تالش بی آن کننده بیعوامل ترغ تیتقو

   .ندیدر نماز جماعت شرکت نما شتریب انیدانشجو
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   مقدمه  -1-1

 توسعه کشوري وجود کنار در اسالمی، حکومت تأسیس اصلی اهداف از     

 و است اسالمی ارزشهاي به پایبند و مؤمن و افراد متدین یافته، تربیت

 و پرآشوب دنیاي در بتوانند که به نحوي نوجوانان و جوانان تربیت

 انسانی اصول اسالمی و ارزشهاي فریادگر و بیانگر امروز نشیب و پرفراز

در  باالیی جایگاه چه نماز به عملی نگرش که است روشن باشند؛ دنیا در

 باشد. داشته باید فرهنگی و آموزشی هاي برنامه مجموعه در و ما جامعۀ

آنهایی که در اواخر دوران دانشجویان، به ویژه در این بین 

نوجوانی و اوایل دوران جوانی هستند و تازه وارد دانشگاه شده 

و  اند، به خاطر ماهیت انتقالی زندگی شان همواره در معرض فشار

، 1)راس كنندشماري را تجربه ميزاي بياسترس بوده و عوامل استرس

مانند  یدرون یاز محرک ها یبیتواند ترک یعوامل م نیا(. 1999

باشد فشارها  یطیمح یمانند عوامل فشارزا یرونیو عوامل ب تیشخص

، یکاریب ،یلیاغلب به شکست تحص انیدانشجو نیمفرط ب یو استرس ها

به  یموارد حت یو در برخ لیسالمت و ضعف در عملکرد، ترک تحص

قشر  یریپذ بیآس نیبنابرا .شود یمنجر م یکش گریو د یخودکش

تواند باعث انواع  یرس ها و مشکالت مختلف مدانشجو در مقابل است

 (. 1999و محمود،  2نک)م آنها گردد روحی درمشکالت 

نیاز  همانند را خدا با ارتباط و نیایش به انسان نیاز دانشمندان     

 و دانسته رواني بدني طبیعي عمل یك را آن و كند مي قلمداد اكسیژن به او

 تمام بین در دیدگاه این ازکنند.  مي اعالم ضروري انسان رشد براي

 شك بي و است برخوردار واالیي جایگاه از  نماز اسالم، قوانین و ها برنامه

در  كه است نماز اسالم، مبین دین اركان و اسالمي ترین معارف مهم از یكي

 فرجامي تا شده است سفارش و تأكید آن بر بارها و بارها خداوند ناب كالم

 .دهد قرار متقین زمره را در او و باشد داشته ارمغان به بنده براي نیك

 با نماز كیفیت برگزاري در گرچه است نداشته وجود نماز بدون شریعتي هیچ

                                                           
1. Ross 

2. Monk  
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 را نماز اقامه كریم در قرآن خداوند تردید بي .اند داشته اختالف یكدیگر

 (.1379 ،یحاج باقر بی)اد داند انساني مي هر الیتغیر و ثابت وظیفه

 خدا از طرف پیامبران كه است اخالقي و علمي دستورهاي و عقاید دین،     

 این انجام و این عقاید دانستن .اند آورده بشر هدایت و راهنمایي براي

 سازي سالم برنامه اسالم است. دو جهان در انسان خوشبختي سبب دستورها

 و دستورات اجراي و الهي مشیت برابر در تسلیم در سایه سالمت این است،

همه  كه است بدیهي بنابراین .آید مي دست به او بخش قوانین حیات

 سالمت خیال و آرامش براي را راه اسالم، هاي برنامه و مقررات قوانین،

و آماده می سازد   هموار او، بودن هللا خلیفه تحقق و انسان روان

 (.1387)آقایانی چاوشی، 

در بین  روحی و فکریسالمت یکی از راه های افزایش      

ه به بحث های دینی و ارضای غریزه پرستش در آنان جدانشجویان تو

 اجراي و الهي مشیت برابر در تسلیم سایه در سالمت اینمی باشد. 

 سازيسالم برنامة عنوانبه اسالم، بخشحیات قوانین و دستورات

 و مقررات قوانین، همة كه است روشن بنابراین،. آیدمي دستبه

انسان،  روان سالمت خیال، آرامش براي را راه اسالم، هايبرنامه

 این از. سازدمي هموار بودن او هللا خلیفة نهایتًا تحقق و شادکامی

 جایگاه از نماز اسالم، قوانین و هابرنامه تمام بین در منظر،

 در نماز نقش به آیات، از بسیاري در. است برخوردار واالیي

 شده اشاره روان و روح شادابي و قلب شفابخشي درون، سازيآرام

ِقمِ »: فرمایدمي جمله از. است
َ
ال» ؛(14: طه)« ِلِذْكِري الصَّالةَ  أ

َ
 ِبِذْكرِ  أ

(. 1387 دیگران، و چاوشي آقایاني( )28: رعد) «اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئن   اّللَِّ 

 و شادی دهد، می نشان دینی تعالیم به گذرا از سوی دیگر، نگاهی

 های زمینه بر مذهب که چرا است؛ مذهبی ایمان آثار از سرزندگی

 حدیثی در. است ستوده را هایش نشانه و کرده سفارش شادی پیدایش

 من الی احب اللیل جوف فی رکعتان»: خوانیم می( ص) پیامبر از

 و دنیا از من نزد شب دل در نماز رکعت دو «مافیها و الدنیا

است )شیخ صدوق،  تر داشتنی دوست و تر ارزنده است، آن در آنچه
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در سال هاي اخیر به دلیل تهاجم فرهنگي و تال شهاي همه (. 1391

جانبه دشمنان در جهت تضعیف باورهاي دیني و رواج دین گریزي در 

بین جوانان، تفكر و اندیشه در باره بهترین و مناسب ترین و 

و  موثرترین راهها و روش هاي پرورش و تقویت احساس مذهبي

رفتارهاي خدا جویانه در نسل جدید بیش از هر زمان دیگر احساس 

مي شود. با توجه به اینكه فریضه نماز مهمترین شاخص عملي دین 

نهاد فرهنگي و هنجار  -داري است پرداختن به آن در دانشگاه

در نظامي كه تقویت ارزش هاي دیني را در نسل آینده اش  -آفرین

بس با اهمیت مي باشد و نخستین گام  اصلي مهم مي داند؛ موضوعي

جود براي براي پرداختن به این مهم آگاهي و تحلیل وضعیت مو

مي باشد و نیز از آنجا كه بر اساس  یافتن نقطه شروع مناسب 

جستجوي محقق بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص نماز به تاثیر 

هاي در آن بر سالمت روان و سایر متغیرها پرداخته اند و مطالعه 

خصوص ترسیم وضعیت اقامه نماز به طور عملي و خودگزارش دهي افرد 

و عدم  شیعوامل گرا یاین مطالعه به بررسلذا منتشر نشده است؛ 

 یلیدانشگاه محقق اردب انیدانشجو نیبه نماز جماعت در ب شیگرا

 .می پردازد

 مسئله بيان-1-2
     

اركان دین مبین بي شك یكي از مهم ترین معارف اسالمي و     

اسالم، نماز است كه در كالم ناب خداوند بارها و بارها بر آن 

تأكید و سفارش شده است تا فرجامي نیك براي بنده به ارمغان 

داشته باشد و او را در زمره متقین قرار دهد. بي تردید خداوند 

در قرآن كریم اقامه نماز را وظیفه ثابت و الیتغیر هر انساني مي 

سورة  ذاریات، هدف خلقت انسان را   56رآن مجید در آیة داند. ق

مرتبه كلمة صاله و مشتقات آن  114عبادت بیان كرده است. در قرآن 

سورة قرآن به نماز اشاره شده   45مورد استفاده قرار گرفته و در 

است. در بزرگترین و كوچكترین، اولین و آخرین سوره قرآن مسأله 

ن امر نشان دهنده اهمیت و منزلت نماز نماز مطرح شده است كه ای
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  (.1393 ،یکرباسو  یمظاهر یدیدر پیشگاه خداوند بي همتا است )عم

آن را به  میاست که قرآن حک یعبادات از امور رینماز چون سا

مقدس اسالم و از  نید اتیکرده است. نماز از ضرور انیب یروشن

شود. در  یمحسوب م نیاست که جزو واجبات د ینید ضیفرا نیمهمتر

خوانده و در آن به امام  یکه به صورت گروه یاسالم نماز نید

در (. 1390 ،یآمل ی)جواد شودیم دهیاقتدا شود، نماز جماعت نام

دین اسالم اگر نماز با آداب و شرایطش به جا آورده شود، انسان 

را نه تنها به آرامش کامل می رساند که او را به تدریج از سطوح 

ن تحولی باال برده و به سطوح متعالی می رساند. اگر بر این پایی

باوریم که نماز پرچم و ستون دین است و اگر به فرموده رسول 

اکرم)ص( دین همان عقل است، پس نماز جلوه ای از تفکر عقالنی و 

معیار خردمندی و نمازگزارن صاحبان اندیشه و تعقل هستند 

 (. 1390)ذوالفقاری و خلجی، 

ذیرفته شدن در دانشگاه، مواجه شدن با ارزش ها و فرهنگ پ    

های متفاوت، دور شدن از خانواده و طبعًا  کاهش نظارت خانواده 

ها به ویژه در مورد دانشجویان غیربومی و وجود مطالعاتی که به 

تغییر دیدگاه های مذهبی دانشجویان طی دوران دانشجویی اشاره 

د می کند که ممکن است دانشجویان نموده اند، این نگرانی را ایجا

از ارزش های معنوی و مذهبی)باالخص نماز و نماز جماعت( فاصله 

علي رغم اهمیت نماز در رفتار فردي و اجتماعي،  همچنین بگیرند. 

نتایج برخي تحقیقات نشان مي دهند که جامعه دانشگاهي به خصوص 

به سایر  دانشجویان، به علت ارتباط بیشتر با دنیاي مدرن نسبت

اجتماعي در معرض آگاهي هاي مدرن و تأثیرا ت آن قرار  ینهادها

اي در  ژهیرفتاري و ودارند و این موضوع باعث تغییرات نگرشي 

. این در حالیست که اگر جوانان و دانشجویان به شود یقشر م نیا

گونه ای مفید و برنامه ریزی شده در مساجد پرورش یابند هیچ 

د آنها را از دین دور سازد، حضور همیشگی در تبلیغاتی نمی توان

این پایگاه موجب تربیت اسالمی و دوری از انحرافات می 

 (.1390 ،یچار نیعرفان منش و حس رزاده،ینصشود)
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 متغیرهای ترینعمده از یکی عنوان به دین اخیر های سال در    

 از بسیاری توجه افراد مورد روانی  حاالت و رفتار بر  موثر

 را دین برخی که جایی تا است گرفته قرار رفتاری علوم متخصصین

 سلطانی،) اندکرده معرفی اجتماعی و فردی بهداشت در اساسی عامل

( و 1950)2(، آلپورت1985)1شناسان معروفی از جمله جیمزروان (.1387

( به نقش و تأثیر مثبت مذهب بر زندگی افراد 1969) 3یونگ

های متعددی در دانند. اخیرًا پژوهشمهم میاند و آن را پرداخته

مورد اثر مذهب بر سالمت روانی انجام شده است و نتایج حاصل از 

 دهد که متغیرهای مذهبی باعث افزایشمی این تحقیقات نشان

(. 1383)سیف و نیکوی، شود افراد می سازگاری و بهداشت روانی

 و شادکامی بین مذهب و سالمت روانی معتقد است که( 2001) 4هاریسون

، شواهد تجربی 5شناسی مذهبیاخیرًا روان وارتباط مثبتی وجود دارد 

 و تأثیر مورد در بسیاری را در این زمینه فراهم کرده است.

 هایبحث تاکنون گذشته از روان سالمت بر دینی اعتقادات اهمیت

 نقش به شناسانروان اخیر هایسال در و است گرفته انجام بسیاری

 ایویژه توجه روانی هایبیماری درمان و روان سالمت تأمین در دین

 (.1387 پور، رئیس و کجباف) اندداشته

 كه است بسیاري مسائل درگیر همواره زندگي طول در انسان    

 مختلفي هاي مكانیسم و ابزارها آنها كاهش یا بردن بین از براي

 انسان براي همواره كه راهكارهایي جمله از. برد مي كار به را

. است بوده دیني باورهاي و اعتقادات به بردن پناه بوده مطرح

 حیات فلسفه یك به را او كه است الهي موهبتي آدمي براي دین

 ویژه به رواني، بنیادین هايخواسته و نیازها دین،. كندمي مسلح

 همواره دیني باورهاي. بخشدمي تحقق را جاودانگي، و عشق به نیاز

 و دوره هیچ در و اند بوده همراه او با  بشر حیات تاریخ طي در

                                                           
1. James 

2. Allport 

3. Jung 

4. Harrison 

5. Religious psychology 
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 همكاران، و شریفي)است  نبوده دیني اعتقادات بدون بشر زماني

 شادكامي و احساس خوشبختی به رسیدن پردازان نظریه برخي (.1385

 بنیادي، نیازهاي معنوي، اهداف و ها ارزش به توجه پرتو در را

 دانند مي واال دیني عالیق و عشق و زندگي، هدفمندي و معناداربودن

 مذهبي عقاید و رفتارها (.1389 فر، نوین عنایتی و رفعت حیدری)

 از دارند. رفتارها و اعمال دینی زندگي كردن معنا در مثبتي تأثیر

 و عبادت، زیارت، اعتكاف خداوند، به توكل قبیل اقامه نماز، روزه،

 موجب مثبت هاي نگرش به تشویق و امید ایجاد طریق از توانند مي غیره

(.  1390همکاران،  و درونی و شادکامی فرد شوند )میرغفوري آرامش

 اسالم، هايبرنامه و مقررات قوانین، همة كه است روشن بنابراین،

نهایتًا  و انسان، شادکامی روان سالمت خیال، آرامش براي را راه

 . سازدمي هموار بودن او هللا خلیفة تحقق

 نماز اسالم، قوانین و هابرنامه تمام بین در منظر، این از    

 نقش به آیات، از بسیاري در. است برخوردار واالیي جایگاه از

 روان و روح شادابي و قلب شفابخشي درون، سازيآرام در نماز

ِقمِ »: فرمایدمي جمله از. است شده اشاره
َ
 ؛(14: طه)« ِلِذْكِري الصَّالةَ  أ

ال»
َ
 و چاوشي آقایاني( )28: رعد) «اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئن   اّللَِّ  ِبِذْكرِ  أ

 عملي شكل ترینمهم و دین هستة عنوانبه «نماز(. »1387 همکاران،

 نقش كه شودمي محسوب شفابخش اعمال ترینمؤثر از یكي دینداري،

. دارد رواني افراد و جسماني بهداشت تقویت و تأمین در سزایيبه

 و نشاط و شادي ایجاد براي را خواندن نماز( ع)علي حضرت چنانكه

 (. 299 ح البالغه،نهج) انددانسته مفید اندوه و غم كردن برطرف

ارتباط علمی بین معنویت و مذهب با ابعادی از سالمت روانی در 

 و چاوشي پژوهش هایی مشخص شده است. برای نمونه، آقایاني

 با نماز رابطة بررسي» موضوع با پژوهشي در (1388همكاران )

 نمازگزار افراد كه دادند نشان ،«رواني سالمت و مذهبي گیريجهت

 خوابي،بي اضطراب، مانند هایيشاخص در دروني مذهبي گیريجهت با

برخوردارند.  بهتري وضعیت از رواني سالمت كلي، طوربه و افسردگي
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 و شناختيروان سالمت پژوهشی نشان داد که،( در 2007)1كوئینگ

 كه افرادي دارد؛ مثبت ايرابطه او معنوي زندگي با انسان جسماني

 هايموقعیت با یافتگيسازش در دارند، تريقوي مذهبي اعتقادات

 باشند. به عبارتی نتایجمي بیشتري موفقیت داراي زندگي

 و اعمال انجام میان ارتباطی وجود هایی مشابه، بیانگرپژوهش

   (. 2010 ،2ویلیامز) است شناختيروان سالمت با مذهبي رفتارهاي

با توجه به اینكه فریضه نماز مهمترین شاخص عملي دین داري     

در  -و هنجار آفرین نهاد فرهنگي -است پرداختن به آن در دانشگاه

نظامي كه تقویت ارزش هاي دیني را در نسل آینده اش اصلي مهم مي 

زیادی ممکن است در  عوامل. ند؛ موضوعي بس با اهمیت مي باشددا

از  گرایش یا عدم گرایش به نماز و نماز جماعت نقش داشته باشند.

با احکام نماز و  ییآشنا زانیعوامل عبارتند از: م نیجمله ا

 تیاذان، جذاب یصدا دنی)شن یو شکل ینماز جماعت، مسائل ظاهر

مسجد،  طیمح تیجذاب زگزارن،نما یمسجد برا یکیزیاذان، امکانات ف

(، یبهداشت یها سیسرو تیدور بودن مسجد از دانشکده ها و وضع

حضور  یدوستان برا دگاهیزمان نامناسب آن، د ایتداخل کالس ها و 

و برکات  دیبه نماز، اطالع از فوا نیوالد یدر نماز، التزام عمل

 اه،دانشگ دیو اساتحضور مسئوالن، کارکنان  رینماز جماعت، تأث

 ییرفتار امام جماعت، مدت زمان اقامه نماز جماعت، اطالع و آشنا

 یو مذهب یفرهنگ یاول وقت خواندن نماز، برنامه ها دیاز فوا

با فلسفه  ییآشنا ،یاعتقاد یو شناخت از مبان یآگاه زانیمسجد، م

غذا،  عینماز با توز یدو نماز، همزمان نیب ینماز، سخنران ی

امام  یها یژگیو ،یاسینماز با مسائل س یختگیآم گران،یتمسخر د

  وضو. یجماعت، حوصله نداشتن برا

حال با توجه به اینکه عوامل متعددی در گرایش دانشجویان به     

نماز و نماز جماعت نقش دارد، بررسی علمی و پژوهشی آنها بهترین 

راهکارهایی برای   راه شناسایی می باشد و بر این اساس می توان

                                                           
1. Koenig 

2. Williams 



18 

 

ترویج آنها ارائه داد. با توجه به ضرورت و اهمیت نماز در اسالم 

و از آنجایی که دانشگاه رسالت بزرگی در پاسداشت شعائر اسالمی 

نماز  عوامل گرایش و عدم گرایش به یبررسدارد، این پژوهش به 

 محقق اردبیلی می پردازد.دانشگاه  انیدانشجو نیجماعت در ب
 

 

 اهميت و ضرورت تحقيق -1-3

 ایجاد با که است دانشگاه به ورود جوانی دوران مهم رویدادهاي از     

 وجود به وي براي متفاوتی هاي تنش فرد، زندگی در اديیز هاي دگرگونی

 از دوري و جدایی دانشگاه، محیط با دانشجویان نبودن آشنا. آورد می

 امکانات، نبودن کافی آن، به عالقه و تحصیلی رشته چگونگی خانواده،

 دانشجویان به توجهی قابل روانی فشارهاي ... و جدید شرایط با سازگاري

 دانشجویان مسائل مهمترین از سازگاري عدم و یافسردگ .نماید می تحمیل

 عملکرد شدید افت با متأسفانه جوانی یننس در افسردگی بروز و است

 در. برای نمونه در است همراه تحصیلی عملکرد نیز و شغلی و اجتماعی

)مقرب و  اند کرده خودکشی به اقدام دانشجو 200  حدود 1380 سال

؛ به نقل از صفری، میرآقایی، قاضی و مرادی، 1388همکاران، 

 جوان نسل از خودکشی انتظار اسالمی کشور در است بدیهی (.1393

 در دانشجویان. نتایج تحقیقات نشان می هد که رود نمی تحصیلکرده

 و رواني سالمت كه شوند می مواجه زیادي های استرس با روزانه ما کشور

 دهد می نشان تحقیقات برخی نتایجد. انداز می مخاطره به را شان جسمی

 از %75 افسردگی، از درجاتی دارای دانشجویان%  50 حدود در که

 و استرس از درجاتی دارای% 30 و اضطراب از درجاتی دارای دانشجویان

 احمد و دانشور تقدیسی، یاراحمدی، دهداری،) باشند می آن پیامدهای

 به جوانان بین در خودکشی و اضطراب و افسردگی گسترش( . این 1392پور، 

 عدم از تواندی م ،از یک ُبعدپوچی احساس و دانشگاهی هاي محیط در ویژه

 الیزال نیروي با معنوي اتصاالت به اي شایسته طور به جوان نسل توجه

 ؛ به نقل1388)صرافی خیرآباد و همکاران،  باشد نماز طریق از الهی

 (. 1393صفری و همکاران،  از
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علي رغم اهمیت نماز در رفتار فردي و اجتماعي، نتایج برخي     

تحقیقات نشان مي دهند که جامعه دانشگاهي به خصوص دانشجویان، 

 یسایر نهادهابه علت ارتباط بیشتر با دنیاي مدرن نسبت به 

اجتماعي در معرض آگاهي هاي مدرن و تأثیرا ت آن قرار دارند و 

 یقشر م نیاي در ا ژهیرفتاري و واین موضوع باعث تغییرات نگرشي 

. این در حالیست که اگر جوانان و دانشجویان به گونه ای شود

مفید و برنامه ریزی شده در مساجد پرورش یابند هیچ تبلیغاتی 

ها را از دین دور سازد، حضور همیشگی در این نمی تواند آن

 رزاده،ینصپایگاه موجب تربیت اسالمی و دوری از انحرافات می شود)

 . (1390 ،یچار نیعرفان منش و حس

از طریق التزام  معنویت تقویت كه كرد اذعان توان می بنابراین،    

 دانشجویان سالمت سطح پیشبرد در مهمي عامل عنوان به ،عملی به نماز

با  .یابد می بهبود آنان شادکامی و روان سالمت آن دنبال به که باشد می

عنایت به مطالعات موجود در کشور مبنی بر احساس شادکامی پایین 

در بین دانشجویان، به نظر می رسد که اقدامات پیشگیرانه در این 

 که این به اعتقاد و مطالعه خصوص امری مهم و قابل تأمل است. با

باالخص التزام عملی  دینی فرایض و اعمال انجام و مذهبی اعتقادات

 دارد روان شناختی مشکالت از پیشگیري بر باالیی به نماز اثربخشی

 تأثیر زمینه در مستقیمی پژوهشی مطالعات که این به توجه با و

 روي میزان شادکامی بر نوع نگرش و میزان التزام علمی به نماز

است، انجام گیری این مطالعه ضروری به  نشده انجام دانشجویان

نظر می رسد تا یکی از عوامل تأثیرگذار و مهم بر شادکامی و 

سالمت روانی دانشجویان در دانشگاه، به صورت علمی مستند شده و 

در محافل دانشگاهی و جامعه ی مربوطه، جهت هر گونه بهره برداری 

ی دانشجویان مورد الزم در راستای تقویت روحیه نشاط و شادکام

 استفاده قرار گیرد. 

مطالعه حاضر با بررسی موضوعی که یکی از دغدغه های اصلی     

فرهنگی و علمی است، کامالً جزو مباحث روز کشور محسوب می شود. با 
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توجه به هجمه های  فرهنگی و رسانه ای نظام سلطه علیه نظام 

جمهوری اسالمی ایران و باالخص در بین قشر جوان، امکان کاهش 

ثیرگذاری منفی این هجمه ها در و شادکامی و تأ احساس خوشبختی

توجه به مسایل دینی از جمله مسأله ی نماز در بین جوانان، 

 نیدر ا مطالعه حاضر، دقیقًا به یکی از مطالب روز می پردازد.

به نماز و نماز جماعت  انیدانشجو شیدر گرا یعوامل متعدد ن،یب

 یم ییراه شناسا نیآنها بهتر یو پژوهش یعلم ینقش دارد که بررس

آنها ارائه  جیترو یبرا ییتوان راهکارها یاساس م نیباشد و بر ا

که  یینماز در اسالم و از آنجا تیداد. با توجه به ضرورت و اهم

 نیدارد، انجام چن یدر پاسداشت شعائر اسالم یدانشگاه رسالت بزرگ

در  یکار فرهنگ تیبا توجه به اهم  .رسد یبه نظر م یضرور یپژوهش

مطالعه  نیا جینتا ان،یقشر جوان باالخص دانشجو نیکشور ما در ب

 تیتقو ریمرتبط را در امر تأث یاز مسائل مورد توجه نهادها یکی

 شیدر افزا یو توجه به معارف اسالم ینید ضیانجام فرا یبسترها

 یسو ازو پاسخگو خواهد بود.  یدر سطح جامعه را بررس تیمعنو

 ریگ میو تصم یفرهنگ ینهادها یمطالعه برا نیا جینتا گرید

 یرهایدر امر مربوط به متغ زین یدر سطح منطقه ا یو حت یدانشگاه

 یمطالعه حاضر با بررسهمچنین،  است. یپژوهش قابل بهره بردار

است، کامالً  یو مذهب یفرهنگ یاصل یاز دغدغه ها یکیکه  یموضوع

  یشود. با توجه به هجمه ها یجزو مباحث روز کشور محسوب م

و  رانیا یاسالم ینظام جمهور هینظام سلطه عل یو رسانه ا یفرهنگ

 یرگذاریو تأث ینید داتیقشر جوان، امکان کاهش تق نیباالخص در ب

نماز  یاز جمله مسأله  ینید لیهجمه ها در توجه به مسا نیا یفمن

از  یکیبه  قاً یجوانان، مطالعه  حاضر، دق نیو نماز جماعت در ب

  پردازد. یمطالب روز م

 داف پژوهشاه -1-4

 الف( اهداف كلي 

به نماز جماعتت در  شیو عدم گرا شیعوامل گرا تعیین و شناسایی

 .یلیدانشگاه محقق اردب انیدانشجو نیب
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 ب( اهداف جزيي 

هاي  یژگیدر نماز جماعت برحسب و انیشرکت دانشجو یفراوان -1

 . کیدموگراف

 . در نماز جماعت انیشرکت دانشجو یفراوانتعیین   -2

 نیبه اقامه نماز جماعت در ب شیعوامل مرتبط با گراتعیین -3

 ی. لیدانشگاه محقق اردب انیدانشجو

 نیبه اقامه نماز جماعت در ب شیعوامل مرتبط با عدم گراتعیین -4

 .یلیدانشگاه محقق اردب انیدانشجو

رائه مستندات پژوهشی به نهادهای فرهنگی دانشگاه در خصوص ا-5

 در بین دانشجویان.وضعیت نماز جماعت 

 سواالت و فرضيات پژوهش-1-5 

هاي  یژگیدر نماز جماعت برحسب و انیشرکت دانشجو یفراوان -1

  .متفاوت است کیدموگراف

    در نماز جماعت چگونه است؟ انیشرکت دانشجو یفراوان عیتوز -2

 انیدانشجو نیاقامه نماز جماعت در ب هعوامل مرتبط با گرایش ب -3

 ؟چیست محقق اردبیلیدانشگاه 

 نیبه اقامه نماز جماعت در ب شیگراعدم عوامل مرتبط با  -4

 ؟ستیچ یلیدانشگاه محقق اردب انیدانشجو

 تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها -1-6
 

 و نماز جماعت نماز اقامه-1-6-1

 عالی و اسالمی فرائض بزرگترین از یکی نمازتعریف مفهومی:   

 اوج نقطۀ عنوان به نماز. است اسالم تربیتی مکتب تکلیف ترین

 انسان اعمال سایر که ایمان و کفر بین مرز و دین عمود عبادات،

 پس بالفاصله که عبادتی نخستین عنوان به و نیست پذیرفته آن بدون

 در اسالمی عبادات میان از و شده تشریح( ص)اکرم رسول بعثت از

 منش، عرفان و نصیرزاده) شود می مسحوب است، نمونه احکام زیادتی

 ینید ضیفرا نیمقدس اسالم و از مهمتر نید اتینماز از ضرور(. 1384

که به  یاسالم نماز نیشود. در د یمحسوب م نیاست که جزو واجبات د
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خوانده و در آن به امام اقتدا شود، نماز جماعت  یصورت گروه

    .(1390 ،یآمل ی)جواد شودیم دهینام

شرکت ، نماز جماعتتعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از      

که به صورت  مسجد دانشگاه محقق اردبیلی نمازدانشجویان در 

 . ، می باشدشودمی خوانده و در آن به امام اقتدا  یگروه

 ز جماعتعوامل گرايش و عدم گرايش به نما -1-6-2

زیادی ممکن است در گرایش یا عدم  عواملتعریف مفهومی:    

 نیاز جمله ا گرایش به نماز و نماز جماعت نقش داشته باشند.

با احکام نماز و نماز جماعت،  ییآشنا زانیعوامل عبارتند از: م

اذان، امکانات  تیاذان، جذاب یصدا دنی)شن یو شکل یمسائل ظاهر

ودن مسجد مسجد، دور ب طیمح تیجذاب زگزارن،نما یمسجد برا یکیزیف

 ای(، تداخل کالس ها و یبهداشت یها سیسرو تیاز دانشکده ها و وضع

حضور در نماز، التزام  یدوستان برا دگاهیزمان نامناسب آن، د

و برکات نماز جماعت،  دیبه نماز، اطالع از فوا نیوالد یعمل

رفتار امام  اه،دانشگ دیحضور مسئوالن، کارکنان و اسات ریتأث

 دیاز فوا ییجماعت، مدت زمان اقامه نماز جماعت، اطالع و آشنا

 زانیمسجد، م یو مذهب یفرهنگ یاول وقت خواندن نماز، برنامه ها

نماز،  یبا فلسفه  ییآشنا ،یاعتقاد یو شناخت از مبان یآگاه

غذا، تمسخر  عینماز با توز یدو نماز، همزمان نیب یسخنران

امام جماعت،  یها یژگیو ،یاسیماز با مسائل سن یختگیآم گران،ید

  وضو. یحوصله نداشتن برا

عوامل گرایش و عدم منظور از در این پژوهش  تعریف عملیاتی:     

پاسخ به در جویان است که دانش ینمره ا گرایش به نماز جماعت،

 یفاصله ا ریمتغ نیا اسی. مقمشخص می کنند سواالت محقق ساخته

  .است
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 به نماز و اعتقاد نگرش -1-7

 دستور ترینبزرگ و اّولین دین، اصول از بعد كه نیست تردیدي

 ،(ص) پیامبر نور چشم مؤمن، معراج دین، ستون كه الهي

 بندگي اوج بیانگر كه ت دین شكوه جلوه و اعمال ترینسازنده

و التزم عملی به  نماز. است «نماز» ت است خدا پیشگاه در انسان

 از مختلف تعبیرات با بار 46 کریم قرآن در كه است مهم چنان آن

 از بسیاری منظر از نماز گرچه .است آمده میان به سخن آن اقامه

 نمایش برای صرفاً  و نیست تعّبدی عمل یک جز چیزی ناظران، و عامالن

 اّما رود،می کار به یکتا خالق برابر در بندگان کرنش و خضوغ

 دهد می نشان بزرگ، عبادت این هوّیت و مضامین شرایط، آداب، بررسی

 و هاانسان نفس اصالح در و است تعّبدی امر یک از فراتر چیزی که

 به نماز به نگرش. دارد مهم نقشی جامعه عمومی نظامات کنترل

 بعد نیز عملی التزام و نماز است به باورهای مربوط و شناخت

نگرش و التزام عملی به نماز به   .شود می شامل را آن رفتاری

 و فردی زندگی در نماز نوعی شامل توجه به اثربخشی و تأثیر

مستحبات مربوط به نماز، التزام  به عمل کافی و اجتماعی، توجه

 حضور و نمازهای واجب و مراقبت انجام برای جدی اهتمام و عملی

 نماز است.  در قلب

 به نزدیکی امید، احساس ایجاد در تواند می مذهب دارد عقیده نیومن    

 داده نشان نیز گوناگون هاي مطالعه باشد. مؤثر مشکل، حل به کمک و خدا

 ارتباط دعا)نماز( و زندگی در معنا معنوي، سالمت جسم، سالمت بین اند

 و خلقی حالتهاي بر تنها نه نماز که داده نشان تحقیقات دارد. وجود مثبت

 می بهبود نیز را آنها جسمانی شرایط بلکه است، مؤثر افراد روانی سالمت

 مذهبی غیر با ها مذهبی تعداد است، بیشتر روانی فشار که جا هر در بخشد.

 بی افراد را زندانی محکومان درصد 90 ایران، کشور در است؛ متفاوت ها

 با که افرادي تعداد بستري، بیماران آمار در و دهند می تشکیل نماز

 بیش اینکه به توجه با است. نماز به مقید افراد از بیش اند، بیگانه نماز

 می رنج روانی و روحی مشکالت از بیمارستانها به مراجعان درصد 60 از

 نگرش و التزام عملی به نم نقش به تازه اي دریچه از توان می برند،
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The Study of Factors on Tendency and Lack of 

Tendency to the Congregational Prayers among 

Students of the University of Mohaghegh Ardabili 

A. Mikaeili & P. Porzoor  

Abstract  

     The main objective of this the study of factors on tendency and lack of tendency to the 

congregational prayers among students of the University of Mohaghegh Ardabili. The statistical 

population of this study included all male and female students of Mohaghegh Ardebili University 

in academic year 1995-96. The sample consisted of 240 female and male students (120 boys and 

120 girls) who were selected by multi-stage random sampling method. A researcher-made 

questionnaire was used to collect information about factors of inclining and tendency toward 

congregational prayer. After data collection, according to research hypotheses and questions, 

descriptive and inferential statistics were used to analyze the results in SPSS 17 software. In 

addition to the findings of this research, the results about the tendencies and persuasive factors 

for Jamaat prayer showed that 90.9% of students had knowledge of the prayers of the first time 

prayers, 86.7% of the students provided the services from the faculties To the mosque, 81.7% of 

them are familiar with and adequately informed about the commands and practices of the prayer, 

78.3% of the students are aware of the philosophy of prayer and 78.3% of them know and 

believe in the rewards of participation in the prayer of the congregation from the most important 

factors in the company They and students at the mosque congregation prayed. In addition, in the 

study of factors of dislike of Jamaat prayer, 63.4% of them were distances between college and 

university mosque, 55.9% of Azan music was not distributed at the college of education, 43.4% 

of the speeches of the Imam in the time of prayer, 40.9 Percentage of them did not bored for 

ablution and 38.3 percent concurrency of Jamaat prayers with the distribution of predecessor 

food as factors influencing their lack of participation in the prayers of the Jamaat Mosque of the 

University. Considering the importance of the issue and the findings of this study, more effort 

should be made to eliminate the lack of tendency toward prayer and strengthen the factors 

contributing to it so that the students participate more in the prayer of the congregation.    

Key words: congregational prayers, students, tendency and lack of tendency, belief in prayer.   
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