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 چکیده:
تراز گذشته شده است. هدف پژوهش رنگها کمنماز جماعت دانشگاه ردریاخ یهادر سال انیحضور دانشجو رسدیبه نظر م

دانشگاه محقق  انیدانشجو ،یدر نماز جماعت است. جامعه آمار انیعدم حضور دانشجو ایعوامل مؤثر بر حضور  یحاضر بررس

شنامه یلیاردب س شد. پر سا یدر نظر گرفته  مربوط به عوامل  یانهیگز 9سؤال  27و   یسؤال عموم 4شامل  ختهمحقق 

شجو ینفر 234نمونه  کی نیپژوهش ب صادف و به روش نمونه دیگرد عیتوز انیاز دان شه یریگکه به ت شده  یاخو انتخاب 

نفر از  58 ،یو علوم انسان اتینفر از دانشکده ادب 25کده علوم، نفر از دانش 52 ،ینفر از دانشکده فن 55نمونه  نیبودند. در ا

ها به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دانشکده رینفر از سا 13و  یو روانشناس یتینفر از دانشکده علوم ترب 21 ،یدانشکده کشاورز

 اند.  شده لیو تحل هیتجز کیلوژست ونیبه روش رگرس SPSS24ها با استفاده از پژوهش داده نیاند. در اداده
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امام جماعت و اعالن زمان  تیدانشجو، شخص یدوستان، دانشکده ن،یکه عوامل اعتقاد به اصول و فروع د دهدینشان م جینتا

عامل مکان مسجد  ن،یچندر نماز جماعت دانشگاه داشته اند. هم انیحضور دانشجو زانیرا بر م ریتأث نیشتریب بینماز به ترت

در نماز جماعت دانشگاه نداشته  انیعدم حضور دانشجو ایبر حضور  یداریمعن ریتأث انیدانشجو تینمازخانه، سن و جنس ای

 است.

 

 ، دانشگاه محقق اردبیلی.لوژستیکنماز جماعت، دانشجویان، رگرسیون  کلیدي: کلمات
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 فصل اول

 کلیات پژوهش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1-1
 

 " یفهیشده است. بعنوان مثال، آیه شر انینماز و اثرات آن در جامعه ب یدر مورد لزوم اقامه یاریبس اتیآ  میدر قرآن کر 

ز را در دو می فرماید:  نما که "لِلذََّاکِرِیَن  وَأَقِمِ الصَََّلاةَ طََرفَِی النَََّهاِر وَزَُلفًا ِمنَ اللََّیِْل إِنََّ الْحَسََناِت یُذْهِبَْن السََّیَِّئَاتِ ذَاِلَک ذِکْرَى 

 سازد،یرا نابود م هایو بدکار ئاتیَّ س ها،یشب، که البته حسنات و نکوکار نیدر ساعات آغاز زیطرف )اول و آخر( روز به پا دار و ن

 نیابر مردم آگاه است.  یاهل ذکر و پند یاست برا ییادآوری( کندیرا محو م ئاتیَّسخن که حسنات شما س نیا ای)نماز  نیا

نخستین "السالم( فرمود:  هینماز، حضرت رضا )عل تینماز است. به عنوان نمونه در اهم تیاهم یدهندهمشابه نشان اتیو آ هیآ

چیزى که از انسان )در قیامت( از آن سؤال مى شود، نماز است، اگر صحیح بود، سایر اعمال نیز صحیح است، و اگر رد شد 

اگر نماز پذیرفته  "السالم( هی( و مطابق روایت مشهور دیگرى از امام صادق )عل6 تا: ی)فقه الرضا، ب "شودسایر اعمال نیز رد مى

 .(236: 82، ج1363 ،ی)مجلس "شود و اگر مردود شد سایر اعمال نیز مردود خواهد شدشد، سایر اعمال پذیرفته مى
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 ضرورت و اهمیت پژوهش -2-1

از برنامه  یاریبس در ،یکپارچگیبه برکات آثار وحدت و تجمع و  تیبرخوردار است و با عنا یمهم یاز بعد اجتماع اسالم، نیآئ

 برنامه هاست. نیاز ا یکی ،یبه صورت جماعت و گروه زیروزانه واجب ن ینمازها یبرگزار کرده است. دیبعد، تاک نیبر ا شیها

 .شودیو آثار گوناگون آن اشاره م«نماز جماعت » تیبه اهم نجایا در

 

 جماعتاهمیت نماز  -1-2-1
شود. یم اشاره ات،یروا از یبه بعض نجایشده که در ا انیآن ب یبرا یمیعظ یپاداش ها نماز جماعت یو اجتماع یاز آثار فرد ریغ

 ل،یدل یاذان را بشنود و ب یکه صدا ینماز کس 1«صالة له  فال رعلةیمن غ جبهیمن سمع النداء فلم »اند که پیامبر )ص( فرموده

 خداوند بشمار آمده است: ریبه منزله تحق نماز جماعت، ریتحق ث،یحد در ندارد. یارزش نماز جماعت مسلمانان شرکت نکند، در

 یکه به سو یهر گام یو برا 3کند یم مهیانسان را از منافق شدن ب شرکت دائم در نماز جماعت، .2«اهلل  حقریمن حقره فانما »

شرکت در نماز جماعت از  یبرا یکه کس نیهم. 4ثواب و حسنه در نظر گرفته شده است نماز جماعت و مسجد برداشته شود،

به نماز مشغول  مدت، نیرا دارد که در ا یبرد پاداش کسیدر انتظار نماز جماعت به سر م در مسجد، ای شود، یمنزل خارج م

 خداست که فرمود: کالم رسول نیا .شتراستیپاداش آن ب باشد، شتریهر چه ب تعداد حاضران در نماز جماعت،. 5بوده است 

. در 7دارند یفرشتگان او را دوست م خدا و هر که نماز جماعت را دوست بدارد، :گرید یثیدر حد. 6«اهلل  یال احبما کثر فهو »

شرکت  :فرمودیپرداخت و میحضرت به جستجو و تفقد از افراد م شدند، آنیهرگاه افراد نماز جماعت کم م )ص(امبریزمان پ

و کسالت هنگام نماز را  یحال یب اوصاف منافقان، از ز،ی. قرآن ن8تر است نیسنگ زیبر منافقان از هر چ درنماز صبح و عشاء،

نشانه صداقت  دور و در گرما و سرما، یراه ها هم از آن ن،یو حضور در جماعت مسلم یزی. چرا که سحر خ9کرده است انیب

 .تاس و عشق نمازگزار مانیدر ا

ر آن و انسان در هر جا که باشد،خوب است به فکر نماز جماعت و حضور د .ستیمنطقه ن کیدر نماز جماعت،خاص  حضور

 فرمود: جماعت، تیدرباره اهم خدا)ص( رسول باشد. گرانید قیتشو

                                                 
 22799 ثیحد 8العمال،ج ،کنز 375ص  5وسائل،ج  1
 377ص  1 ه،جیالفق حضرهیمن ال  2
 488ص  1مستدرک الوسائل،ج  3
 اسالم)ص( امبریاز پ 22815 ثیحد 8کنز العمال،ج  4
 22827و  22818 ثیحد 8کنزالعمال،ج  5
 258ص  8کنزالعمال،ج  6
 488ص  1مستدرک الوسائل،ج  7
 256ص  8کنزالعمال،ج  8
  (142 هی)نساء،آیالصلوة قاموا کسال یو اذا قاموا ال 9
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در خانه  یفرادبهتر از چهل سال نماز  نماز با جماعت، کی  10«سنة نیاربع تهیب یمن صالته ف ریجماعة خ یالرجل ف صالة»

  است.

 

 نماز جماعت آثار -1-2-2
امت  یو اجتماع یفرد یدر زندگ شد، ادیکه  یفراوان یاز پاداش ها ریغ ،یبه صورت دسته جمعت ینید یها ضهیفر ییپا بر

 شود: یاشاره م یدارد که به برخ یو فراوان آثارمثبت ز،یمسلمان ن

 

 يآثار معنو -1

سالم تا سحر ال هیعل یعل ،یاست که شب تیروا است که گفته شد. یاله یهمان پاداش ها نماز جماعت، یاثر معنو نیبزرگتر

 خواند و استراحت کرد. ینماز صبح را به تنهائ چون صبح شد، به عبادت مشغول بود.

و عذر او  )ع(یعل یاز شب زنده دار )ع( حضرت فاطمه رفت. خانه او د،بهیحضرت را در جماعت صبح ند )ص(که آنخدا رسول

رفت،  )ع( یاز دست عل که بخاطر شرکت نکردن درنماز جماعت صبح، یپاداش فرمود: امبریپ به مسجد سخن گفت. امدنیاز ن

 یمن ان اصل یجماعة احب ال یالصبح ف یاصل الن» :ستفرموده ا رسول خدا)ص(. 11از پاداش عبادت تمام شب است شیب

 تا صبح است. یدر نظرم محبوب تر ازعبادت و شب زنده دار اگر نماز صبح را به جماعت بخوانم،  12«اصبح یحت یلتیل

 

 یآثار اجتماع -2

 برخی از آثار اجتماعی نماز جماعت در ذیل آمده است:

 کننده روح اخوت است. تیدلها و تقو یکیمقدمه وحدت صفوف و نزد جماعت، نماز -

 است. افراد یراه شناسائ نیبهتر و فات،یتشر یب ابیحضور و غ ینوع -

از  یو آگاه یانمج دیو بازد دید یو نوع استیاجتماعات دن نیو کم خرج تر نیترپاک ن،یشتریب ن،یبهتر جماعت، نماز-

 است. نیآحاد مسلم نیب یساز تعاون اجتماع نهیو زم گریکدی یازهاین مشکالت و

 

                                                 
 488ص  1مستدرک الوسائل،ج  10
 ،جماعت1البحار،ج  نةیسف 11
 .22792 ثیحد 8کنز العمال،ج  12
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 یاسیآثار س -3

 ذیل آمده است:ی نماز جماعت در اسیسبرخی از آثار 

 ها و انسجام صفوف است.و الفت دل نینشان دهنده قدرت مسلم جماعت، نماز -

 است. خار چشم بدخواهان سازد،یم وسیمنافقان را ما افکند،یدر دل دشمنان م میب د،یزدایها را م تفرقه -

 .است «امت » و « امام» وندیحضور در صحنه و پ شینما جماعت، نماز -

 

 یتیتربو  یاخالقآثار  -4

 تیمیرود و صفا و صمی...کنار م و یمال ،یزبان ،ینژاد ،یموهوم صنف ازاتیو امت رندیگیصف قرار م کیافراد در  نماز جماعت، در

 نماز کنند. یم دیو قدرت و ام یاحساس دلگرم در صف عبادت، گریکدی داریبا د شود و مؤمنان،یها زنده مدر دل ینوعدوست و

 یبرد و نوعیم نیرا از ب یریگانزوا و گوشهو  ییفردگرا هیروح است. یو وقت شناس یصف بند عامل نظم و انضباط، جماعت،

 دیو از آنجا که با آموزد یهدف و امام را م جهت، در گفتار، «وحدت » جماعت، نماز را در بر دارد. یمبارزه با غرور و خودخواه

 جماعت، نماز آموزش و الهام دهنده علم و تقوا و عدالت است. ینوع ستد،یبا امامت نمازبه  اشخاص، نیتر قیو ال نیزکارتریپره

 دهد.یم شیو خضوع را در جامعه اهل نماز، افزا تیسطح دانش و عبود برد ویم انیها و کدورت ها و سوء ظن ها را از م نهیک

 

 روند؟ یبه جماعت نم یبعض چرا -3-1

 ،یاریکه بس میشاهد بزرگ محرومند و با تاسف، ضیف نیا از یبرخ نماز جماعت وجود دارد، یکه برا یها و آثارهمه پاداش با

شوند و یحاضر نم نیدر جماعت مسلم یول برند، یمسجد به سر م یگیدر همسا یاعتنا و کم رغبت اند و حت یبه آن ب

 خلوت است. یبه صورت ناراحت کننده و دردآور یگاه مسجدها،

ها خواهیم پرداخت. که در پژوهش حاضر به بررسی تفصیلی آن گوناگون است جماعت، یشرکت نکردن افراد در نمازها علت

 کنیم.در ادامه برخی از دالیل شایع این امر را بصورت اجمالی بیان می

 شوند.یرغبت م ینماز جماعت ببه  نمازگزاران در مسجد، یبرخ یبدرفتار از ،یبرخ غافلند. نماز جماعت، یهاپاداش از ،یبعض

 ،یبعض آورند. یبا عدالت او به حساب م یدهند و آنرا مناف یم امام جماعت را،بهانه عدم شرکت خود قرار یبد اخالق تنها ،یبعض

 یدور از شرکت در جماعت، ... آنان نسبت به موضوعات و اشخاص و یاسیس یدگاههایبا د همفکر نبودن امام جماعت، بخاطر

نماز جماعت محروم  میعظ یروزمره،از پاداشها یها یو گرفتار یو اجتماع یاقتصاد یها تیمشغول بخاطر ،یبعض کنند.یم
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امام  کانیبستگان و نزد یها بی،عیبعض روند. ینم گریشوند و دیدلسرد م برخورد سرد افراد مسجد، از ،یبعض شوند. یم

 کنند. این افراددوری مسجد را بهانه می اند وتن پرور و تنبل هم، یبرخ گذارند و او را قبول ندارند. یم جماعت را به حساب او

 یحاضرند دست از کارها یدانند و به سختیبار م آنکه کار بدانند، یبجا نماز جماعت را، اند وحوصله و کسل یب در عبادات،

 ز،ین یبعض .زندیگر یاز مسجد م نماز جماعت، دنیطول کش از ز،ین یبعض ندند.ویبپ بکشند و به جمع مسلمانان در نماز گرید

 .ندیآ یرو به نماز جماعت نم نیازا د،یآ یخوششان نم دست اندرکاران مسجد ای یمتول از

ام برای ترویج و گاولین  است. مهم نه،یزم نیکشور در ا یتیو ترب یغیتبل ،یمسئوالن فرهنگ سهمبا توجه به مسائل بیان شده 

ها در نماز است. لذا در تشویق مردم به ویژه دانشجویان به حضور در نماز جماعت شناسایی عوامل موثر بر روی حضور آن

 و علمی به این کار مبادرت ورزیده شد. های مناسب آماریتحقیق حاضر با استفاده از روش

نماز بعنوان بهترین و مؤثرترین سلوک روحانی و یاد آرام بخش پروردگار است که اگر بدرستی با توجه به مطالب بیان شده، 

چنین برپایی نماز تأثیر معنی داری روی . هم(1381)جمالی،  اقامه شود جان آدمیان را فراخی و فرخی خواهد بخشید 

ای از جمعیت ایران را تشکیل جوانان قسمت عمده. از طرفی، دانشجویان و (1390)طرفی و همکاران، سالمت روان افراد دارد 

ترین اعمالی است که روی انسجام اجتماعی و افزایش نماز جماعت از مهم شوند.سازان این کشور محسوب میدهند و آیندهمی

طرفی بنابر بر ای برخوردار است. از العادهسازی برای آنان از اهمیت فوقلذا فرهنگ همدلی و مشارکت جمعی تأثیرگذار است. 

دارد. لذا اگر برپایی نماز در نماز )انسان را( از فحشا و منکر باز مى  13"عَنِ الْفَْحشاءِ َو اْلمُنْکَر إَِنَّ الصََّالةَ تَنْهى"ی ی شریفهآیه

باید به های فرهنگی نیز کاهش خواهد یافت. برای این کار در گام نخست بین دانشجویان رونق بیابد، منکرات و ناهنجاری

تواند شناخت و مطالعه روی مسائل مهمی از قبیل حضور در نماز جماعت و عوامل مؤثر بر آن پرداخت. این شناخت می

گیری و مصرف بودجه بصورت هدفمند باشد. بنابراین، این های کشور برای تصمیمریزان فرهنگی دانشگاهراهگشای برنامه

 حضور دانشجویان در نماز جماعت دانشگاه محقق اردبیلی صورت گرفته است. پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر بر میزان

 ی پژوهشپیشینه

 وضعیت گرایش به نماز خواندن در بین دانشجویان بر حسب "در بررسی  ( 1392های پژوهش یعقوبی و همکاران )یافته

نماز در بین دخترها و پسرهای دانشجو،  دار بودن میزان گرایش بهنی حاکی از مع" ها در متغیرهای جمعیت شناختیتفاوت

های نقش امام جماعت، گرایش به مؤلفه بندی بود. براساس نتایج، درهای مختلف تحصیلی و سایر متغیرهای گروهبین رشته

                                                 
 سوره عنکبوت 45آیه  13
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ری نماز، تصور مثبت به آثار نماز و نمره کل مقیاس گرایش به نماز، گروه مونث نسبت به گروه مذکر از میانگین نمرات باالت

 برخوردار بودند.

عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان پردیس دانشگاه شاهد به نماز خواندن مطالعه "های ( در یافته1391هادوی و هشمتی )

داری بین دانشجویان دختر و پسر دریافتند که تفاوت معنی ")با تاکید بر جو دینی خانواده، گروه دوستان، استادان دانشکده(

در  ،چنین. هماندداشته ی به حضور در نماز جماعتبیشتر گرایش نماز جماعت وجود دارد و دخترانلحاظ گرایش به  به

 و الگوهای انتخابی و گرایش به نماز وجود داشت. ی معنی داری نیز بین نوع دوستانرابطه ی ایشانمطالعه

نماز جماعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد  عوامل مؤثر بر میزان حضور دانشجویان در"در بررسی ( 1390ذوالفقاری و خلجی )

 :که نشان دادند "تویسرکان

 ی مستقیم وجود دارد.( بین مکان، زمان و امکانات فیزیکی مناسب با میزان مشارکت دانشجویان رابطهالف 

 د.داری مستقیم وجود ( بین روحانی بودن امام جماعت و تشویق دانشجویان به نماز با میزان مشارکت آنها رابطهب 

 پژوهشف اهدا -4-1

 هدف کلی -1-4-1
 محقق اردبیلی در نماز جماعت دانشگاه انیعدم حضور دانشجو ایعوامل مؤثر بر حضور بررسی 

 

 اهداف جزیی -2-4-1

 در نماز جماعت دانشگاه انیعدم حضور دانشجو ایعوامل مؤثر بر حضور بندی بکارگیری یک روش آماری مناسب برای مدل -1

 محقق اردبیلی

محقق  در نماز جماعت دانشگاه انیعدم حضور دانشجو ایبر حضور  بیان شدهعوامل بررسی میزان تاثیر گذاری هر یک از  -2

 اردبیلی 

 

 سؤاالت پژوهش -5-1

 شوند.سؤاالت پژوهش حاضر از دو بخش سؤال اصلی و سؤاالت فرعی تشکیل یافته است، که در ادامه بیان می

 



   

 

11 

 سؤال اصلی پژوهش -1-5-1

 مؤثر بر حضور یا عدم حضور دانشجویان در نماز جماعت دانشگاه کدامند؟عوامل 

 

 سؤاالت فرعی -2-5-1

 ی دانشگاه بر حضور یا عدم حضور دانشجویان در نماز جماعت دانشگاه تأثیر دارد؟آیا مکان مسجد یا نمازخانه -1

 ه تأثیر دارد؟آیا شخصیت امام جماعت بر حضور یا عدم حضور دانشجویان در نماز جماعت دانشگا -2

 آیا اعتقاد به اصول و فروع دین بر حضور یا عدم حضور دانشجویان در نماز جماعت دانشگاه تأثیر دارد؟ -3

 آیا دوستان بر حضور یا عدم حضور دانشجویان در نماز جماعت دانشگاه تأثیر دارد؟ -4

 ز جماعت دانشگاه تأثیر دارد؟آیا وضعیت اعالن زمان نماز در دانشگاه بر حضور یا عدم حضور دانشجویان در نما -5

 آیا سن دانشجویان بر حضور یا عدم حضور دانشجویان در نماز جماعت دانشگاه تأثیر دارد؟ -6

 ی محل تحصیل دانشجویان بر حضور یا عدم حضور دانشجویان در نماز جماعت دانشگاه تأثیر دارد؟آیا دانشکده -7

 در نماز جماعت دانشگاه تأثیر دارد؟ آیا جنسیت دانشجویان بر حضور یا عدم حضور دانشجویان -8

 

 هاي پژوهشفرضیه -6-1

 ی دانشگاه بر حضور یا عدم حضور دانشجویان در نماز جماعت دانشگاه تأثیر دارد.مکان مسجد یا نمازخانه -1

 شخصیت امام جماعت بر حضور یا عدم حضور دانشجویان در نماز جماعت دانشگاه تأثیر دارد. -2

 بر حضور یا عدم حضور دانشجویان در نماز جماعت دانشگاه تأثیر دارد.اعتقاد به اصول و فروع دین  -3

 دوستان بر حضور یا عدم حضور دانشجویان در نماز جماعت دانشگاه تأثیر دارد. -4

 وضعیت اعالن زمان نماز در دانشگاه بر حضور یا عدم حضور دانشجویان در نماز جماعت دانشگاه تأثیر دارد. -5

 عدم حضور دانشجویان در نماز جماعت دانشگاه تأثیر دارد.سن دانشجویان بر حضور یا  -6

 ی محل تحصیل دانشجویان بر حضور یا عدم حضور دانشجویان در نماز جماعت دانشگاه تأثیر دارد.دانشکده -7

 جنسیت دانشجویان بر حضور یا عدم حضور دانشجویان در نماز جماعت دانشگاه تأثیر دارد. -8
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 فصل دوم

 مبانی نظري پژوهش
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -2-1

متغیر وابسته  کنیم.ها را بیان میگیری آندر این فصل مفاهیم تئوری و مفهومی متغیرهای پژوهش را بیان کرده و نحوه اندازه

( شخصیت 2( مکان نماز جماعت، 1چنین، متغیرهای مستقل پژوهش عبارتند از: پژوهش، حضور در نماز جماعت است. هم

 ( دوستان هستند.5( میزان اعتقاد به اصول و فروع دین و 4 ( اعالن زمان نماز جماعت،3امام جماعت، 

 

 تعاریف و مفاهیم متغیرهاي پژوهش: -2-2

  :(نماز جماعتمتغیر وابسته پژوهش )حضور در  -1-2-2

اقتدا شود، نماز  امام که به صورت گروهی خوانده شود و در آن به نمازی ، و دین یهوداسالم در دینتعریف نماز جماعت: 

 .)لغت نامه دهخدا( شودجماعت نامیده می

کنند. به وی اقتدا می نمازگزاران ایستد و سایرمی قبله است جلوتر از همه و رو به امام جماعت در نماز جماعت شخصی که

ح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب و نماز عشا( )نماز صب نمازهای یومیه توان بصورت جماعت خواند شاملنمازهایی که می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
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عنوان امام جماعت باشند. به شخصی که در نماز جمعه بهمی نماز عید قربان و نماز عید فطر ،نماز جمعه ،نماز میت و

 .شودتعیین می رهبر امام جمعه هر شهر توسط جمهوری اسالمی ایران شود. در نظامته میگف امام جمعه ایستد،می

 نماز جماعت از دیدگاه شیعه و سنی

شود ولی در اهل سنت این کار را معمواًل فرد دیگری خوانده میتوسط خود امام  اقامه در هنگام نماز جماعت، در شیعیان

کند. شیعیان پس دهد. بر خالف شیعیان کسی بنام مکبر حضور ندارد و امام با بلند خواندن اذکار مامومین را آگاه میانجام می

 .شونداز زمین بلند میخیزند ولی اهل سنت در هنگام شروع اقامه برای نماز برمی« قد قامت الصالة»از رسیدن به 

 متغیرهاي مستقل پژوهش -2-2-2

 مکان نماز جماعت-1

گزار مکانی است که نباید غصبی بوده و باید پاک باشد. در این پژوهش منظور از مکان نماز جماعت مسجد  مکان نمازمنظور از 

 های مختلف دانشگاه محقق اردبیلی است.های دانشکدهدانشگاه و نمازخانه

 امام جماعتشخصیت -2

و نمازگزارانی را که به او  امام کنندایستد و مردم به او اقتدا میدر نماز جماعت، کسی را که جلو می  تعریف امام جماعت:

 .گویندمی« مأموم»کنند میاقتدا 

و اگر همه  حالل زاده باشد باشد، عادل و امامی شیعه دوازده ، مؤمن بالغ، امام جماعت باید عاقل شرایط امام جماعت:

به قول مشهور، امامت زن برای زن در صورت دارا بودن سایر . مأمومان، مرد هستند، امام جماعت باید مرد باشد ضی ازیا بع

 (ق1404)نجفی،  .ت نمازش درست باشدقرائ .شرایط امام جماعت، جایز است

 اعالن زمان نماز جماعت-3

منظور از اعالن زمان نماز جماعت کلیه اقدامات الزم جهت اطالع رسانی وقت نماز به نمازگزاران است. این اقدامات شامل 

در این پژوهش  یا از بلندگوی مسجد دانشگاه است. هاها و دانشکدهو داخل ساختمان پخش قرآن و اذان در محوطه دانشگاه

 چنین کیفیت این امر لحاظ شده است.مدت زمان اختصاص یافته به این امر، هم

 میزان اعتقاد به اصول و فروع دین-4

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
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واجب.  است و فروع بر مبنای اعمال کنند. اصول بر مبنای اصول عقیدتیشیعیان ارکان را به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می

 .بودن نیستاند اما انجام فروع شرط الزم برای مسلماناعتقاد به اصول شرط پذیرش دین و مذهب

 :ترتیب از قرار زیرند اصول دین شیعه به: اصول دین

 .به معنای یگانگی خداوند متعال است:  توحید

کند و هر چیزی به هیچ کس ستم نمی به معنای آن است که افعال خداوند متعال از سر دادگری و شایستگی است و :عدل

 .کنداَست رفتار میدارد و با هر موجودی، چنانکه شایستهرا در جای خویش نگه می

 .به معنای پیامبری محمد بن عبداهلل و دیگر پیامبران الهی است :نبوت

عهده دارند و آنان منصوب خداوند بدین معنا که پس از پیامبر اسالم دوازده امام معصوم منصب خالفت و امامت را بر  :امامت

 .اندمتعال

آیند و هر کس به به معنای آن است که روزی همه مکلفان برای بازخواست و حساب در پیشگاه الهی گرد هم می : معاد

 )قیامت(رسد. پاداش و کیفر خویش می

 

 فروع دین:

 :شود که از قرار زیرنداست اطالق می فروع دین نیز به مجموعه ده عمل اسالمی که انجامشان واجب

 نماز -

 روزه -

 خمس -

 زکات -

 حج -

 جهاد -

 (هاها و نیکیدستور به خوبی) امر به معروف -

 (هاها و زشتیبازداشتن از بدی) نهی از منکر -

 (دوستى با دوستان خدا) تولی -

http://www.asemooni.com/religion/islam/pillars-of-islam
http://rahyafteha.ir/53455/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F/
http://rahyafteha.ir/53455/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F/
http://rahyafteha.ir/27282/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3/
http://rahyafteha.ir/27282/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3/
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 (دشمنى با دشمنان خدا) تبری -

رسد که این میزان اعتقاد، بر بدیهی است که میزان اعتقاد به اصول و فروع دین در بین افراد مختلف متفاوت است. به نظر می

تاثیرگذار باشد. بدین منظور در پژوهش حاضر، این متغیر را در  روی حضور یا عدم حضور دانشجویان در نماز جماعت دانشگاه

 دهیم.متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار می

 

 دوستان -5

هایی مانند دوستی با دیگران و ... نیازمند دانستن آدمی فطرتًا موجودی اجتماعی و نیازمند ارتباط با دیگران و در موقعیت

و مفید و مدیریتی فعال در  به ویژه در عصر ارتباطاتِ پیشرفته و سریع، برقرار ساختن ارتباط مؤثر .مدیریت رابطه است

ناپذیر است. عدم ارتباط و نداشتن  های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و علمی ضرورتی تردیدهای متنوع فعَّالیَّتصحنه

دهد و های نهفته فرصت بروز نمیبه قابلیت .داردالی و ترقَّی باز میمدیریت رابطه آفتی است که آدمی را از کاروان رو به تع

ها توجهی غیر عادی و اضطراب زیرا از دیدگاه روان شناختی نداشتن این مهارت. سازداستعدادها را سرکوب و نابود می ها وتوان

های روانی، شرایط نامناسب ر انواع تنشکند و فرد را دیا چند موقعیت اجتماعی تجلی می آلود به خویشتن است که در یک

های نامناسب برد و موجب بروز رفتارهای خام و نسنجیده و واکنشهای جسمی و زیستی فرو می عاطفی و شناختی و نابسامانی

تواند از تمام ظرفیت و توانایی خود بگردد فرد در مواجه با دیگران باعث میداشتن دوست خوب گردد. لذا مانند زود رنجی می

  شود.ننموده و در روابط خود با دیگران دچار بازداری ارتباطی ناستفاده نماید و در برابر دیگران احساس ضعف 

برای ایجاد تربیت دینی در جوان عوامل زیادی دخالت دارند که اسوه سازی و همانند سازی فرد با الگو و اسوه، یکی از عوامل 

هر چقدر پیوند  .جوان باید با کسی همانند سازی کند که با او پیوند عاطفی برقرار نماید. شودبیتی محسوب میمهم تر

جوانان عمیقًا نسبت به رفتار . کندعاطفی بین مربی و متربی بیشتر باشد متربی خصوصیات بیشتری از الگو را درونی می

هر قدر الگوهای . دهندر اندیشه باز نمایی چنان رفتاری را پرورش میهای مطلوبشان عالقمند و کنجکاو هستند و در سالگو

جوانان رفتار الگوهای مطلوبشان  .شودتر باشند میزان تاثیر پذیر بیشتر و پایدارتر میبزرگسال برای جوان مطلوبتر و محبوب

کنند که رفتاری نظیر یر ارادی تالش میدارند و مایلند که با آنها همانند سازی کنند به صورت ارادی و غرا بسیار دوست می

 ندیشند بگویند و عمل نمایند که مورد توجه تائید آنها باشد.ارفتار آنها داشته باشند و یا به گونه ای بی



   

 

17 

رسد که شخصیت ترین الگوهایی که هر فرد با آن روابط قلبی و صمیمی دارد دوستان هستند. لذا به نظر مییکی از در دسترس

حضور یا عدم حضور دانشجویان در نماز جناعت دانشگاه تاثیرگذار باشند. در این پژوهش تاثیر این متغیر را نیز  دوستان بر

 دهیم.مورد بررسی قرار می

 نحوه محاسبه متغیرها -2-3

مشخص ای لیکرت گزینه 9سوال که با استفاده از طیف  27برای اندازه گیری متغیرها از یک پرسشنامه محقق ساخته با 

 8سوال از سواالت این پرسشنامه برای متغیر مکان نماز گذار، تعداد  5(. تعداد 1شده است، استفاده شده است )پیوست 

سوال برای متغیر اعتقاد به  7سوال برای متغیر اعالن زمان نماز، تعداد  3سوال برای متغیر شخصیت امام جماعت، تعداد 

 متغیر دوستان اختصاص یافته است. سوال برای 4اصول و فروع دین و تعداد 

 ضرورت و اهمیت اقامه نماز جماعت -2-4

 گوید :می جماعت نماز یدرباره تحریرالوسیله در اهلل خمینیروح

نماز  در همه نمازهای واجب و مخصوصاً در نمازهای یومیه است البته در مستحبات مؤکد نماز جماعت یکی از

أکید بیشتری دارد و برای نماز جماعت ثواب عظیمی است و جماعت به حسب اصل شرع در هیچ ت عشاء و مغرب و صبح

 …که یکی از شرائطش جماعت است  نماز جمعه نیست و در صحت هیچ نمازی شرط نیز نشده است جز واجب نمازی

شود تنها خاطر عوارضی چون نذر و امثال آن مشروع می به که هرچند نیست مشروع اصلی مستحبی نماز هیچ در جماعت

باید فرادی خوانده شود و  قربان و فطر نماز عید نماز استسقاء است که در عین اینکه مستحبی است به جماعت )است( و اما

 .ل به دستور نخوانند بلکه به نیت رجاء بخواننداگر خواستند به جماعت بخوانند به عنوان عم

معتبر وارد است که نماز با جماعت بیست و پنج معتقد است در روایات  ی خودرساله 1380در مسئله  سید علی سیستانی

داند که داند و سزاوار نمیاعتنائی را جایز نمیدرجه افضل از نماز فرادی است. وی حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی

 .انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند

روایتی را به  سوره بقره ۱۱۴ذیل آیه  تفسیر تسنیم در عبداهلل جوادی آملی روند؛نمی مسجد به که کسانی نکوهش یدرباره

 :کندنقل می پیامبر اسالم از شیخ حر عاملی وسائل الشیعه نقل از

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8#%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8_%D9%85%D8%A4%DA%A9%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8#%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8_%D9%85%D8%A4%DA%A9%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B5%D8%A8%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B5%D8%A8%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B5%D8%A8%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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عن الصالة فی المسجد،  اهلل، أبطأواعن ابن سنان یعنی عبداهلل، عن أبی عبداهلل قال: سمعته یقول: إن أُناساً کانوا علی عهد رسول»

اهلل: لیوشک قوم یدعون الصالة فی المسجد أن نأمر بحطب فیوضع علی أبوابهم فتوقد علیهم نار فتحرق علیهم فقال رسول

اهلل کردند. رسولاهلل برخی از مردم در مورد آمدن به مسجد و شرکت در نماز کوتاهی میدر زمان رسول»یعنی:  .«بیوتهم

 .«آتش بر سرشان بسوزانند هاشان را باهاشان بگذارند و خانهستور دهیم هیزم بر در خانهگفت: نزدیک است د

گذشته از آن که در روایات، برای نماز جماعت اجر و پاداش بسیاری وارد شده است، با دقت در برخی از مسائل فقهی، به 

 .کنیماهمیت نماز جماعت پی می بریم و در اینجا به برخی از آنها اشاره می 

فراوانی  مستحب است نمازهای واجب، به خصوص نمازهای یومیه را به جماعت بخوانند و بر این مسأله در روایات تأکید -1

 .شده است

 .شرکت در نماز جماعت برای همه مستحب است به ویژه برای همسایه مسجد -2

 .مستحب است انسان صبر کند که نماز را به جماعت بخواند -3

 .جماعت هر چند اول وقت خوانده نشود از نماز فُرادای اول وقت بهتر استنماز  -4

 .نماز جماعتی که مختصر خوانده می شود از نماز فرادایی که طول بدهد، بهتر است -5

 .سزاوار نیست انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند، به ویژه نماز جماعتی که در مسجد خوانده می شود -6

 .در نماز جماعت از روی بی اعتنایی به آن جایز نیستحاضر نشدن  -7

 .وقتی که جماعت بر پا می شود، مستحب است کسی که نمازش را فرادا خوانده دوباره به جماعت بخواند -8

امام یا مأموم می تواند نمازی را که به جماعت خوانده، دوباره به جماعت بخواند در صورتی که جماعت دوم و اشخاص  -9

 .ر از اول باشدآن غی
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Abstract 

 

It seems that the attendance of students in recent years has become more remote in pastoral 

congregational prayers. The purpose of this study was to investigate the factors affecting the presence 

or absence of students in Jamaat prayer. The statistical population included students at the University 

of Mohaghegh Ardabili. The researcher-made questionnaire consisted of 4 general questions and 27 

questions of 9 options related to the research factors distributed among a sample of 234 students who 

were randomly selected using cluster sampling. In this sample, 55 teachers from the Faculty of 

Engineering, 52 from the Faculty of Science, 25 from the Faculty of Literature and Humanities, 58 

from the Faculty of Agriculture, 21 from the Faculty of Education and Psychology and 13 from other 
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colleges responded to the questionnaire. In this research, data were analyzed using SPSS 24 using 

logistic regression method. The results show that factors of belief in the principles and principles of 

religion, friends, students' college, Imam's personality and prayers time have the most impact on the 

attendance of students in the congregational prayers of the university. Also, the factor of the place of 

mosque or prayer hall, the age and gender of the students did not have any significant effect on the 

presence or absence of students in the congregational prayer of the university. 

 

Key words: Student, University of Mohaghegh Ardabili, Logistic Regression, Jamaat prayer. 
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