
 

 
Religion and Health, Volume: 6, Issue: 2, Autumn & Winter 2018           11 

 

 

 

 

An Investigation into Some Affecting Factors on Students’ Participation in 

Congregational Prayer in Mazandaran University of Medical Science, Sari, Iran 
 
 

Mohammad Mollai Iveli1, Farzad Motevali Haghi2, Mohammad Bagher Mohammadi laini3, Rahmatollah Marzband3, 

Masoumeh Eslamifar4, Aliasghar Zakavi5* 

 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background and Purpose: Research has shown that attending 

congregational prayer has constructive effects on spiritual guidance and 

mental relaxation of humans. The purpose of this study was to investigate 

the effective factors in the presence of university students attending 

congregational prayers of Masjid-Al-Nabi at Mazandaran University of 

Medical Sciences, Sari, Iran. Moreover, this study aimed to propose 

influential approaches to encourage participation in congregational prayer. 
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was 

performed on students studying at Payambar Aazam Complex of 

Mazandaran University of medical science, during 2016. A total number of 

500 students were selected randomly out of 4000 students of this 

university. The data were collected using a questionnaire, which included 

demographic information and effecting factor on congregational prayer. 

The validity and reliability of the questionnaire were confirmed and data 

were analyzed using SPSS software (version 20). 

Results: The survey showed that there was a significant relationship 

between the investigated variables (including family factors, friendship 

tendency, participation of authorities and teachers, coincidence of prayer 

and class time, personal motivation and education level) and the presence 

of students in congregational prayer. 

Conclusion: According to the results of this study, supporting students, 

adjustment of class time, and attendance of the instructors at the mosque 

will encourage students to participate in congregational prayer. University 

authorities can appropriately prepare the ground for the presence of 

students in congregational prayer. 
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 چكیده

ای  سازنده در نماز جماعت اثرات دهند که حضور مطالعات نشان می سابقه و هدف:

بررسی  معنوی و آرامش روانی افراد دارد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف هدایت بر

 عوامل اثرگذار بر حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نماز جماعت ظهر در

بخشیدن به  کاری در راستای رونق تحلیل عوامل مؤثر، راه تا ضمن مسجدالنبی )ص( انجام شد

 ن فریضه الهی ارائه شود.ای

 4000مقطعی از مجموع جامعه آماری که  -در این مطالعه توصیفی ها: مواد و روش

بودند،  1394در سال  دانشجوی مشغول به تحصیل در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم )ص(

آوری  ای انتخاب شدند. ابزار جمع طبقه -گیری تصادفی نفر با استفاده از روش نمونه 500

ای شامل: اطالعات دموگرافیک و عوامل اثرگذار بر شرکت در نماز  ها پرسشنامه هداد

ها  باشد. در این مطالعه تجزیه و تحلیل داده جماعت بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید می

 صورت گرفت. SPSS 20افزار  با استفاده از نرم

یرهای مورد مطالعه شامل: های آماری نشان دادند که بین متغ نتایج آزمون ها: یافته

عوامل خانوادگی، گرایش دوستان، مشارکت مسئوالن، تداخل زمانی با ساعت کالس، 

انگیزه شخصی و سطح تحصیالت با میزان حضور در نماز جماعت رابطه معناداری وجود 

 دارد.

با توجه به نتایج این پژوهش حمایت از دانشجویان، تنظیم ساعت کالس و  استنتاج:

بیشتر اساتید در ایجاد انگیزه و ترغیب دانشجویان به انجام این فریضه الهی اثرگذار  مشارکت

حداکثری دانشجویان در ریزی بهتر، زمینه حضور توانند با برنامه می بوده و مسئوالن دانشگاه

 نماز جماعت را فراهم آورند.

 

ؤثر، نماز دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، عوامل م های کلیدی: واژه

 جماعت

 

 

 

کالم  دانشجوی دکتری فلسفه و -1

 ،اسالمی، دانشکده پزشکی 

پزشکی مازندران،  علوم دانشگاه

 ساری، ایران

شناسی  گروه حشره ،استادیار -2

 دانشگاه دانشکده بهداشت،

 مازندران، ساری، پزشکی علوم

 ایران

گروه معارف اسالمی،  ،استادیار -3

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم 

 ی مازندران، ساری، ایرانپزشک

دانشجوی دکتری میکروبیولوژی،  -4

بهداشت، دانشگاه علوم دانشکده 

 پزشکی مازندران، ساری، ایران

دانشیار، گروه معارف اسالمی،  -5

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم 

 پزشکی مازندران، ساری، ایران
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 ۱۳۹۶ مرداد ۳۱ اصالحات:

 ۱۳۹7 مهر 2۳پذیرش: 

 

 

 مقاله پژوهشی
 .11-19صفحه:  1397، سال 2، شماره 6دوره 

 

 دين و سالمت 

 وی، علی اصغر. فر، معصومه؛ زک اهلل؛ اسالمی ایولی، محمد؛ متولی حقی، سید فرزاد؛ محمدی الئینی، محمدباقر؛ مرزبند، رحمت مالئی :استناد

(: 2)6؛1397 پاییز و زمستان دین و سالمت، بررسی عوامل اثرگذار بر حضور دانشجویان در نماز جماعت ظهر دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

(.فارسی) 19-11
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 ... بررسی عوامل اثرگذار بر حضور دانشجویان در نماز جماعت ظهر

 

 13  1397، پاییز و زمستان 2شمــاره  ،6دین و سالمت، دوره 

 

 همقدم

بسیار بااهمیت  واجبات از ای اسالم، نمازه در آموزه

هیچ " فرمایند: می (ع) مام علیبوده و جایگزینی ندارد. ا

 .(1) "از نماز نیست تر داشتنی نزد خداوند دوست عبادتی

انّ "آید؛  به شمار می دین ترین ارکان اصولی از نماز

د: نفرمای می )ص(اکرم   رسول .(2) "عمود الدین الصاله

 ؛و صورت دین نماز است است ز صورتیبرای هر چی"

 توجهی به نماز، صورت دینتان را زشت  بیبا پس 

 عبودیت ها انسان آفرینش (. فلسفه3،4) "نشان ندهید

 و ما"فرماید:  قرآن می خداوند در پروردگار بوده است.

؛ جن و انس را "لیعبدون اال و اْالنْس الْجِنَّ خَلَقتْ

دتم کنند )تا به تکامل نیافریدم مگر برای اینکه عبا

 اعمال هادی (؛ بنابراین، نماز56، ذاریات/5برسند( )

ان  هاقم الصلو"باشد؛  ها می دیگر و دورکننده از زشتی

 (.45، عنکبوت/5) "تنهى عن الفحشاء و المنکر هالصلو

فراخوانی به  نفس عبارت هستند از: رب اثر اصلی نمازسه 

 آرامش به جان اهدایو  ترک گناه، احیای روح پرستش

بودن  بودن نماز، به استناد جمع (. با وجود شخصی6)

که در هر نماز واجب خوانده  "حمد"افعال سوره مبارکه 

توان گفت که اصل در نماز، خواندن آن به  شود می می

 جماعت است. 

اطهار )ع( بر نماز جماعت  و ائمه  کریم تأکید قرآن 

رین کارکرد نماز ت مهمباشد.  بیانگر نقش اجتماعی آن می

منان دیگر و ؤخدا همراه با م کردن ازجماعت، یاد

پیامبر در این راستا،  است.برخورداری از ثواب مضاعف 

اگر تعداد نمازگزاران جماعت از " فرمایند: می )ص( اکرم

درخور  تنهاپاداش هر رکعت آن  کثرت نفر فراتر رود، 10

حدیثی  (. ایشان در7) "محاسبه ذات بیکران الهى است

خداوند متعال وعده داده است که اگر "فرمودند:  دیگر

تمام دریاها مرکب، تمام درختان قلم و تمام جن، انس و 

توانند ثواب یک رکعت نماز  مالئکه نویسنده شوند، نمی

(. ویژگی دیگر 8) "نفر را بنویسند 10جماعت بیش از 

نماز جماعت ایجاد روحیه تعاون است. امام رضا )ع( 

علت تشریع نماز جماعت آن است که "رمایند: ف می

. "گردد بندگى خداوند در معرض دید عموم ظاهر می

فضیلت نماز "اند:  فرموده)ص( براین، پیامبر اسالم  عالوه

(. در 9،10) "بیست و پنج برابر نماز فرادی است  جماعت،

در پژوهش نفیسی و دیانت، اغلب افراد این ارتباط 

دادند و مردان بیشتر  را ترجیح می خواندن نماز اول وقت

در بررسی (. 11از زنان در نماز جماعت شرکت داشتند )

(، نتایج 2009دیگری که توسط رحمانی صورت گرفت )

درصد از دانشجویان به  94نشان دادند که با وجود اعتقاد 

درصد در اقامه نماز جماعت مشارکت  37اصل نماز، تنها 

که دوستان و امکانات دارند. باید خاطرنشان ساخت 

مناسب در مشارکت دانشجویان در نماز جماعت نقش 

(. در مطالعه انصاری عوامل اثرگذار بر مشارکت 12دارند )

دانشجویان در نماز جماعت عبارت بودند از: برگزاری 

مرتب نماز جماعت، دسترسی به سرویس بهداشتی، 

براین در  (. عالوه13پخش اذان و رعایت بهداشت )

در رابطه با متغیرهای ( 2010) میری جهرمی شپژوه

و هل، تحصیالت، شغل پدر، محل سکونت أجنسیت، ت

ها در  این متغیرنشان داده شد که  عوامل فرهنگی

 مؤثر هستند؛ اما تأثیری عانحرافات اجتما از پیشگیری

متغیرهای سن، شغل مادر و امکانات رفاهی در پیشگیری 

مطالعه دیگری در  .(14است )ها کمتر  از ناهنجاری

( گزارش گردید که متغیرهای زمان، مکان، 2011)

بودن امام  امکانات مسجد، مشارکت مسئوالن و روحانی

(. 15باشد ) جماعت بر میزان مشارکت افراد اثرگذار می

( 2010مرکزی ) در استان براین، نتایج پژوهشی عالوه

 اعتقاد بیشتر به نماز جماعت و مشارکت که ددادننشان 

والدین موجب افزایش حضور جوانان در نماز جماعت 

 .(16شود ) می

 هدایت سازنده نماز جماعت در با توجه به اثرات

معنوی و آرامش روانی دانشجویان، پژوهش حاضر با هدف 

بررسی عوامل اثرگذار بر حضور دانشجویان در اقامه نماز 

جماعت ظهر در مسجدالنبی )ص( واقع در مجتمع 

تبیین تا ضمن  انجام شد امبر اعظم )ص(دانشگاهی پی

به رفع ، نسبت وضعیت موجود و عوامل تأثیرگذار بر آن

 بیشتر به این فریضه الهی دنبخشی و رونقموانع 
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 .ریزی شود برنامه

 

 ها  مواد و روش

مقطعی حاضر اطالعات با  -در پژوهش توصیفی

سؤالی پژوهشگرساخته که  28پرسشنامه استفاده از 

)جنس، سن، رشته، های دموگرافیک  یشامل: ویژگ

وضعیت تأهل و میزان تحصیالت( و عوامل اثرگذار بر 

آوری شدند. سؤاالت  شرکت در نماز جماعت بود، جمع

بخش دوم پرسشنامه براساس طیف لیکرت برای سنجش 

 مشارکت عواملی همچون گرایش دوستان به نماز،

الس شخصی، حمایت خانواده و تداخل ک مسئوالن، انگیزه

روایی این پرسشنامه توسط چند تن از  تنظیم شده بود.

اساتید گروه معارف اسالمی مورد تأیید قرار گرفت و 

با استفاده از روش و   SPSSافزار پایایی آن توسط نرم

به تأیید رسید. جامعه  712/0آلفای کرونباخ معادل 

آماری پژوهش را تمامی دانشجویان حاضر در مجتمع 

تشکیل  1394بر اعظم )ص( در سال دانشگاهی پیام

نفر از دانشجویان  4000دادند که در نهایت از میان 

نفر در این طرح  500مشغول به تحصیل در این دانشگاه، 

آمده از  دست شرکت نمودند. با توجه به نتایج به

و با  =5/0Pو  =05/0dمطالعه، تعداد نمونه بر مبنای  پیش

 محاسبه گردید.استفاده از فرمول آماری توصیفی 

هکا   صورت تصادفی از بین تمامی دانشککده  ها به نمونه

)پزشکی، پیراپزشککی، بهداشکت و داروسکازی( انتخکاب و     

بندی شدند. در ادامه با توجه بکه تعکداد دانشکجویان     طبقه

،  هککر دانشکککده و بککا اسککتفاده از جککدول اعککداد تصککادفی  

پرسشنامه پژوهشگرسکاخته در اختیکار دانشکجویان قکرار     

افکزار   هکا در نکرم   هکا، داده  رفت. پس از تکمیل پرسشنامهگ

Excel  افککزار  ثبککت گردیدنککد و بککا اسککتفاده از نککرمSPSS 

انحکراف  ±هکا از میکانگین   تحلیل شدند. برای توصکیف داده 

کمی و ابعکاد اسکتفاده شکد و بکرای     معیار برای متغیرهای 

جمع نمرات مقایسه این ابعاد با توجه بکه طیکف لیککرت،    

و رگرسیون خطی مورد استفاده قکرار گرفتنکد.    تیآزمون 

دامنکه نمکرات عوامکل تأثیرگکذار بکر      شایان ذکر است که 

در نظکر گرفتکه شکد.     0-100حضور در نماز جماعت بین 

ای  سکؤاالت بکر مبنکای طیکف پکنج گزینکه      دادن بکه   پاسخ

بکر   لیکرت انجام شد و در پایکان نقکش عوامکل تأثیرگکذار    

عکالی، خکوب،   سکطح   بکه چهکار   حضور در نمکاز جماعکت  

 بندی گردید. دسته متوسط و ضعیف

 

 ها یافته

 8/69کننده در پژوهش،  فرد شرکت 500از بین 

 (. 1درصد متأهل بودند )جدول  2/30درصد مجرد و 

 

ها بر حسب تأهل  : اطالعات دموگرافیک نمونه۱جدول 

 دانشجویان 
 درصد فراوانی تأهل

 8/69 349 مجرد

 2/30 151 متأهل

 100 500 كل

 

درصد(،  8/24های پزشکی ) ها در دانشکده آزمودنی

درصد( و  8/13درصد(، داروسازی ) 6/26پیراپزشکی )

درصد( مشغول به تحصیل بودند و میزان  8/34بهداشت )

 2درصد بود )جداول  67ها در نماز جماعت  مشارکت آن

(. در بررسی آماری عوامل مؤثر بر میزان مشارکت در 3و 

و حضور افراد در نماز جماعت مسجدالنبی  نماز جماعت

 نتایج)ص( در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم )ص(، 

 

 ها ها به تفکیک دانشکده : اطالعات دموگرافیک نمونه2جدول 
 درصد فراوانی دانشکده

 8/24 124 پزشکی

 6/26 133 پیراپزشکی

 8/13 69 داروسازي

 8/34 174 بهداشت

 100 500 كل

 

 ان دفعات حضور دانشجویان در نماز جماعت ظهر : میز۳جدول 
 درصد تجمعی درصد فراوانی در هفته دفعات حضور

 33 33 165 وقت هیچ

 4/64 4/31 157 یک بار

 8/76 4/12 62 دو بار

 8/90 14 70 سه بار

 95 2/4 21 چهار بار

 100 5 25 پنج بار

  100 500 كل
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 در بررسی متغیرهاي مورد بررسی   Smirnov–Kolmogorov ج آزموننتایها و  : توزیع آماري داده4جدول 

 سطح معناداري  Smirnov–Kolmogorovآماره  انحراف معیار میانگین متغیرها

 >001/0 160/5 06/1 99/3 عوامل خانوادگی

 >001/0 063/3 81/0 43/3 دوستان

 015/0 568/1 63/0 43/2 مسئوالن و اساتید

 >001/0 705/2 85/0 95/2 تداخل با كالس

 009/0 641/1 63/0 28/3 انگیزه شخصی

 010/0 634/1 63/0 71/2 حضور در نماز

 

آزمون همبستگی نشان دادند که با افزایش سطح 

تحصیالت، میزان حضور در نماز جماعت کاهش یافته و با 

افزایش حمایت خانواده، میزان حضور افزایش پیدا 

لی همچون گرایش دوستان کند. بر مبنای نتایج عوام می

 شخصی اساتید و انگیزه و مسئوالن مشارکت به نماز،

جماعت دارند.  نماز در میزان حضور رابطه معناداری با

مطالعه حاضر همبستگی متوسط شایان ذکر است که در 

 و تداخل ساعت نماز با وقت کالس ( بین467/0) و مثبتی

 (.4)جدول دست آمد  به نماز در میزان حضور

 

 آمار استنباطیو  ها تجزیه و تحلیل داده

از آزمون  ها بودن توزیع داده جهت بررسی نرمال

Smirnov–Kolmogorov  دادند نتایج نشان . ستفاده شدا

نرمال پیروی غیراز توزیع  این آزمونعوامل در  تمامی که

نبوده و  05/0داری بیشتر از  اسطح معن ؛ زیراکنند می

های آماری  از آزمون ن روباشد؛ از ای دار می معنا

 .گردید پارامتریک استفادهنا

 میزان حضور در تحصیالت در سطح ل:فرضیه او

 دارد. تأثیر جماعت نماز

ی ب -تاو یهمبستگ بیمقدار ضر پژوهش نیدر ا

دست آمد و رابطه متغیرها  به -134/0 معادل کندال

 یفرض صفر مبنبنابراین  بود؛ 05/0 از تر وکوچک دار امعن

حضور در نماز و  تحصیالت نیعدم وجود رابطه ببر 

 یهمبستگ بیضر ی. عالمت منفشود یرد م جماعت

 معنایبه بوده و همسوبودن رابطه ریغ دهنده نشان

دارای تحصیالت باالتر در نماز افراد  کمتر مشارکت

بودن  نییپا لیبه دل شایان ذکر است که. باشد جماعت می

این  نیب یمتوسط رابطه ی،همبستگ بیمقدار ضر ینسب

 (.5)جدول  وجود دارددو متغیر 

 در میزان حضور عوامل خانوادگی برفرضیه دوم: 

 دارند. تأثیر جماعت نماز

که  هد د ینشان م 247/0 یهمبستگ بیضر

 .وجود دارد ریدو متغ نیبو ضعیفی  مثبت یهمبستگ

حمایت خانواده، میزان مشارکت  شیبا افزا که معنا بدین

با توجه از سوی دیگر . ابدی یم شیافزا زین در نماز جماعت

رابطه ،   است 05/0کمتر از که  001/0ی دارمعناسطح به 

 .(5)جدول  باشد یمعنادار م ریدو متغ نیا

 
 سطح بی كندال؛ تأثیر -: نتایج آزمون همبستگی تاو5جدول 

 جماعت نماز در حضور میزان و عوامل خانوادگی بر تحصیالت

 سطح معناداري ضریب همبستگی متغیر

 >001/0 -134/0 سطح تحصیالت

 >001/0 247/0 عوامل خانوادگی

 

 نماز در میزان حضور تأهل بر وضعیت فرضیه سوم:

 گذارد. تأثیر می جماعت

با برابر  ها دو حاصل از مقایسه فراوانیکای میزان 

است ماری معنادار آکه این میزان به لحاظ  باشد یم 7/45

ارتباط مثبت و بنابراین (؛ سطح معناداری 01/0)

معناداری میان وضعیت تأهل و میزان مشارکت در نماز 

جماعت برقرار است و افراد متأهل تمایل بیشتری به 

 (.6حضور در نماز دارند )جدول 

 
 میزان بر تأهل : نتایج آزمون كاي دو؛ تأثیر وضعیت۶جدول 

 جماعت نماز در حضور
 اريسطح معناد درجه آزادي مقدار متغیر

 010/0 26 7/45 وضعیت تأهل

 

میزان  گرایش دوستان به نماز بر فرضیه چهارم:

 دارد. تأثیر جماعت نماز در حضور
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متغیرهاي  ؛ تأثیرSpearman: آزمون همبستگی 7جدول 

 جماعت نماز در حضور میزان بر مورد بررسی
 سطح معناداري ضریب همبستگی متغیر

 001/0 359/0 گرایش دوستان

 002/0 138/0 ت مسئوالنمشارك

 001/0 -467/0 تداخل با كالس

 001/0 570/0 عوامل خانوادگی

 

 و گرایش دوستان به نماز نیب یهمبستگ بیضر

  دست آمد که به 359/0 جماعت معادل نماز در مشارکت

باشد.  و ضعیف می مثبت یهمبستگوجود  دهنده نشان

، میزان که با افزایش گرایش دوستان به نماز معنا بدین

به  با توجه یابد. مشارکت فرد در نماز جماعت افزایش می

 نیرابطه اتوان گفت که  می 05/0کمتر از ی دارمعنا سطح

 .(7)جدول  باشد یمعنادار م ریدو متغ

میزان  مشارکت مسئوالن و اساتید در فرضیه پنجم:

 اثرگذار است. دانشجویان جماعت نماز در حضور

نشان داد که یرمن همبستگی اسپنتایج آزمون 

( میان دو متغیر 138/0همبستگی ضعیف و مثبتی )

در نماز و شرکت دانشجویان ن و اساتید مشارکت مسئوال

که با افزایش مشارکت  معنا بدینبرقرار است.  جماعت

مسئوالن، میزان حضور دانشجویان در نماز جماعت افزایش 

ه دهند نشاننیز  05/0کمتر از  سطح معناداری یابد. می

 .(7معناداربودن رابطه بین متغیرها است )جدول 

میزان حضور  تداخل زمان کالس درفرضیه ششم: 

 دارد. تأثیر جماعت نماز در دانشجویان

وقت  تداخل نیب یهمبستگ بیضر مطالعه حاضردر 

در نماز  انیدانشجو حضور زانیم وکالس  زمانبا  نماز

ان نش بیضر نای. دست آمد به -467/0 معادل جماعت

وجود منفی  یرابطه همبستگ ریدو متغ نیا نیکه ب هد یم

 تداخل زمانی کالس با نماز، شیبا افزا که معنا بدین .دارد

الزم به ذکر است که . ابدی یم کاهش زین مشارکت زانیم

باشد  میمعنادار  ریدو متغ نیرابطه ا بر مبنای نتایج،

 .(7)جدول 

 در میزان حضور در انگیزه شخصی فرضیه هفتم:

 تأثیرگذار است. جماعت نماز

 نیب ضریب همبستگیدهند که  نتایج نشان می

 معادل در نماز جماعت حضور زانیشخصی و مه انگیز

 یرابطه همبستگی مثبت ین این دو متغیرب و است 570/0

شخصی، میزان  هبا افزایش انگیز معنا که . بدینوجود دارد

 سطح زانیابد. با توجه به می نیز افزایش میمشارکت 

 .(7است )جدول  معناداری، رابطه این دو متغیر معنادار

 

 بحث

فاکتورهایی نتایج پژوهش حاضر نشان دادند که 

مانند عوامل خانوادگی، دوستان، مشارکت مسئوالن، 

همزمانی نماز با کالس، انگیزه شخصی و سطح تحصیالت 

نقش قابل توجهی در میزان حضور دانشجویان دارند. در 

 دانشجویان برخی از مطالعات مشارکت تا، این راس

 اند. در  را در سطح کم نشان داده در نماز جماعت

 گزارش گردید که (2004سرا ) زاده خطبه پژوهش حبیب

را درصد مشارکت ترین مک، دانشجویان در عبادات جمعی

از دانشجویان در نماز جماعت، درصد  7/47 و دارند

 مدر مراس درصد 2/81مجالس دعا و درصد در  42/41

درصد از  40. (17،18کنند ) یاعتکاف شرکت نم

عدم دلیل  به  نیز دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 ردندک خودداری مینماز جماعت ضور در حاز  تمایل قلبی

(که این مهم 19) بیشتر بود مشارکت افراد متأهل زانیمو 

نتایج  براین، با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد. عالوه

 هکند نشان داد (1389ش )من بررسی نصیرزاده و عرفان

نماز جماعت در  هبدرصد( نسبت  4/91باالیی ) شگرای

(. این اختالف با پژوهش 20) دانشجویان وجود دارد بین

های مذهبی  تواند ناشی از تفاوت درگرایش حاضر می

در دانشجویان در دو دانشگاه و یا سایر عوامل مؤثر باشد. 

مشارکت دینی  بر اثرگذاری عوامل اجتماعی بررس

همچون ثروت، ی های شاخصد دانشجویان دانشگاه بیرجن

پایگاه اجتماعی  ارزیابیو شغل برای  تحصیالت درآمد،

در  (1389منش ) نصیرزاده و عرفان. مطرح شدافراد 

اقتصادی  -در سه پایگاه اجتماعیرا افراد پژوهش خود 

ادند. نتایج گویای آن بودند که د ، متوسط و پایین قرارباال

باشد، میزان  باالتراجتماعی افراد  -هرچه پایگاه اقتصادی

 یابد کاهش میجمعی دینی   در مراسم ها آنرکت اشم
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های پژوهش حاضر همخوانی  (. این نتایج با یافته21)

میان دو متغیر سطح که بر مبنای نتایج  طوری  دارد؛ به

و اعت رابطه معنادار در نماز جم مشارکتو  التیتحص

با افزایش سطح و ( وجود دارد -134/0) همبستگی منفی

یابد.  کاهش می تحصیالت، میزان حضور در نماز جماعت

 کارکنان مشارکت مطالعات زیادی به رابطه مستقیم بین

اشاره  در نماز جماعت دانشجویان حضور و میزان دانشگاه

مطالعه حاضر که این مهم با نتایج  (22،15،12)اند  کرده

مشارکت  همخوانی دارد؛ زیرا در این مطالعات نیز

در نماز  شرکتبا  یرابطه معنادار ن و اساتیدمسئوال

( در 2014در این راستا، مجاهد ). (22داشت ) جماعت

 شرکت در نماز جماعت هکنند عوامل ترغیب پژوهش خود

اعتقاد به ثواب نماز جماعت و اعتقادات  پخش اذان، را

عدم آشنایی با احکام، دانسته و از الدین و مذهبی

عنوان موانع  تغذیه بهس و الکساعت همزمانی نماز با 

(. گزارش شده است که 23مشارکت یاد کرده است )

حضور  هوالدین، انگیز مشارکت و های مذهبی گرایش

. (24) دهد افزایش می را جماعت آموزان در نماز دانش

( نیز در پژوهش خود به عوامل 1391)هادوی و حشمتی 

 خانواده، دوستان دینی فضایکید بر أتهمچون  اثرگذاری

به این معنا که با افزایش  اند. اشاره نمودهاستادان  و

 به نماز نیزفرد گرایش  های مذهبی درون خانواده، گرایش

های پژوهش  این نتایج با یافته (.25) یابد افزایش می

 حاضر نیز نقش پژوهشدر زیرا حاضر همخوانی دارد؛ 

، دوستان گرایش ،خانوادگی عوامل همچون هایی شاخص

 شخصی ثابت گردید. و انگیزه زمانی تداخل

 

 گیری نتیجه

نتایج پژوهش حاضر نشان دادند که دو سوم از 

یابند. بر مبنای  دانشجویان در نماز جماعت حضور می

فاکتورهایی چون عوامل خانوادگی، گرایش نتایج، 

دوستان، مشارکت مسئوالن، تداخل زمانی با ساعت 

کالس، انگیزه شخصی و سطح تحصیالت نقش مؤثر و 

قابل توجهی در میزان حضور دانشجویان در نماز جماعت 

توانند  دانشگاه می ن فرهنگیوالئمسدر این ارتباط،  دارند.

با تقویت عوامل مؤثر و رفع موانع، بر مشارکت بیشتر 

  ها د فضای معنوی و آرامش روحی آندانشجویان و ایجا

 اثرگذار باشند.

 

 پیشنهادات

 ها محور اصلی تولید دانش  از آنجایی که دانشگاه

و اندیشه در جامعه اسالمی هستند، در راستای 

بخشیدن به فریضه نماز جماعت ظهر در واحد  رونق

دانشگاهی پیامبر اعظم )ص( و با توجه به نتایج حاصل از 

 گردد: رد زیر پیشنهاد میاین پژوهش موا

های آموزشی با زمان  رفع تداخل زمان کالس

های فرهنگی  گسترش فعالیتبرگزاری نماز جماعت، 

متولیان امور فرهنگی دانشگاه در راستای تبیین جایگاه 

آوردن زمینه مناسب جهت  نماز برای دانشجویان، فراهم

 ها، افزایش حضور مسئوالن، اساتید و کارکنان دانشکده

های افزایش انگیزه در دانشجویان تحصیالت  یافتن راه

مستمر در سطح دینی  غاتیاستفاده از تبلتکمیلی، 

تشویق و تقدیر از دانشجویان و کارکنان فعال و  دانشگاه

 در انجام این فریضه الهی. 

 

 حمایت مالی

این پژوهش با حمایت مالی معاونت تحقیقات و 

 .دران انجام شدفناوری دانشگاه علوم پزشکی مازن

 

 مالحظات اخالقی

 بودن محرمانه جمله از مرتبط اخالقی اصول تمامی

 این در کنندگان شرکت آگاهانه رضایت و ها پرسشنامه

 .است گردیده رعایت پژوهش

 

 تضاد منافع

 این در منافعی تضاد که دارند  می اعالم نویسندگان

 ندارد. وجود پژوهش

 

 تشکر و قدردانی

ل طرح تحقیقاتی مصوب معاونت مقاله حاضر حاص
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 تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران با 

وسیله  بدینباشد.  می IR.MAZums.REC.94/1308شماره 

 نویسندگان مراتب قدردانی خود را از اساتید و دانشجویانی

که در راستای انجام این پژوهش همکاری نمودند، اعالم 

 نمایند. می
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