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  77-63صص، 39، پياپي 1390بهار و تابستان  -دين و ارتباطات، سال هجدهم، شمارة اولپژوهشي  -دوفصلنامه علمي
  

  جماعت نماز در دانشجويان حضور ميزان بر مؤثر عوامل بررسي
  1تويسركان واحد اسالمي آزاد دانشگاه

  
  10/06/1389  :تاريخ دريافت                                                                                   ∗ذوالفقاري عليرضا 

  21/09/1389  :تاريخ پذيرش                                                                                   ∗∗خلجي رضا حسن
  

   چكيده
 نماز در دانشجويان مشاركت ميزان بر مؤثر عوامل تأثير بررسي به حاضر پژوهش
 ها        آن بين از كه بودند نفر 1400 پژوهش اين آماري جامعه .پردازد        مي دانشگاه جماعت

 نامه    پرسش االتؤس به تا شدند انتخاب يا    هطبق گيري        نمونه روش به نفر 300
  : است زير شرح به آن نتايج كه، دهند جواب پاسخ بسته نوع از اختهس    محقق

 در دانشجويان حضور ميزان با نماز آموزش و دانشگاه كاركنان مشاركت بين .الف
   .دارد وجود مستقيمي رابطه نماز

 دانشجويان مشاركت ميزان با مناسب فيزيكي امكانات و زمان، مكان بين .ب
   .دارد وجود مستقيم ةرابط

 مشاركت ميزان با نماز به دانشجويان تشويق و جماعت امام بودن روحاني بين .ج
  .دارد وجود مستقيم رابطه ها    آن

   كليدي واژگان

  دانشجويان مشاركت ،دانشگاه ،جماعت نماز

                                                 
  واحد تويسركان ،انشگاه آزاد اسالميعمومي، دشناسي   روان ارشد  كارشناس ∗

 sajadsonography@gmail.com  
 واحد تويسركان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،حقوقمباني فقه و  استاديار گروه ∗∗
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   لهئمس بيان

 شاهدي الهي بزرگ اديان وجود .است پرستش و عبادت به نياز، فطري يها    نياز از يكي
، اساسي نياز اين به پاسخ، ها    انسان زندگي تاريخ در .است معبود شتپرس به نياز بر

  ).25ص، 1375 ،بهشتي( است شده سبب را الهي اديان ظهور و ها    معبود پرستش
 براي ملتي هر .است اديان تمامي در بلكه، اسالم در مهم عبادات از يكي نماز

 متوسل نماز و عبادت از نوعي به آرامش كسب براي و دنيوي تعلقات از ييها    ر
 تنها نه را انسان، شود آورده جا به شرايطش و آداب با اگر، نماز اسالم دين در .شود    مي
 سطح به و هبرد باال تحولي پايين سطوح از تدريج    به را او كه رساند    مي كامل آرامش به

  .)14ص، 1377 ،احمدي( رساند    مي متعالي
 اسالم رسول فرموده به اگر و است دين ستون و پرچم نماز كه باوريم اين بر اگر
 معيار و عقالني تفكر از يا    هجلو نماز پس، است عقل همان دين )ص(محمد حضرت
 حيات و خردمندانه زندگي معناگران ،تعقل و انديشه صاحبان نمازگزاران و يخردمند
  .)18ص، 1377، افروز( باشند گونه    اين بايد و اند    هعاقالن
 جواني و دهند    مي تشكيل جوانان را ما كشور جمعيت بيشتر اينكه به توجه با
 اين شناخت، است خود خاص مشكالت و مسائل داراي زندگي يها    دوره گردي همانند
  .سازيم دروني ها    آن در بيشتر را ديني يها    باور تا كند كمك ما به تواند    مي دوره

 دوران يها    پذيرفته همه، جوان كه است آن جواني ةدور در مهم نكته اولين
 به توجه با خواهد    مي و برد    مي الؤس زير را مذهب به مربوط مسائل ويژه    به، كودكي

، دين درباره را ها    ارزش از نظامي، خود جوي    استقالل و پرسشگر، كنجكاو شخصيت
 وجوديش معناي و خودش درباره او حتي .آورد دست به خداوند و قدرت، حقيقت
   .است گريشكاو نيازمند
، فلسفي موضوعات و عقايد به گرايش، گذارد    مي جواني ةدور به پا كه تدريج    به او

  ، ها    كاوش گونه    اين .شوند    مي مهم او براي انسان سرنوشت و هستي جهان سائلم
جو         انديشه جوان وسيله    به دنيا ژرفاي و حقيقت كشف براي كه است نيازي به پاسخ

   .پذيرد    مي صورت
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 و استداللي توضيحات و ها    پاسخ، مسائل با جوان برخورد و هيروح ،ديگر طرف از
 ها    آن بين در يا، نباشند همراه استدالل و سند با ما توضيحات رگا يعني ؛است عقلي
 اين .شود    مي رو    هروب تعارض و بحران با او ايمان و ديني نگرش ،شود ديده تضاد

 يها    ارزش از برخي با الهي و معنوي يها    ارزش كه پيوندد    مي وقوع به هنگامي وضعيت
   .باشند ناخوشايند او نفس عزت و شخصيت براي كه كنند برخورد اجتماعي

   :دهيم قرار دسته دو در ديني يها    ارزش و دين به اعتقاد نظر از توانيم    مي را جوانان

  معتقد جوانان .الف

 يك از اخالقي و ديني يها    ارزش، ها    هنجار از دقيقي نسبتاً شناخت داشتن با افراد اين
 اجتماعي، روشن يشانها    عملكرد، ديگر طرف از خود هويت و ماهيت شناخت و طرف

 و هدفمندي، اعتقاد با و دارند ديني يها    رفتار از خوبي شناخت ها    آن .هستند ارزشي و
، پذيري    فرهنگ، خودآگاهي .كنند    مي تعقيب را خود آينده و زندگي دين به مثبت نگرش
  .)172ص ،1377، ييناف( استه    آن يها    ويژگي از بودن متعادل و خودباوري، بيني    خوش

  متزلزل جوانان .ب

 خانه در موجود شرايط از ناشي يها    ارزش و اخالقيات از جوانان گونه    اين شناخت
 در و نگرفته شكل ها    آن در پرسشگري و كنكاش اساس بر ديني يها    باور يعني ؛است
 يافراد و، خرافاتي، احساساتي، متزلزل شخصيتي نظر از ها    آن ؛ندارد چنداني عمق نتيجه
  .)172ص، 1377، ييفنا( هستند رو    دنباله و تابع

   نظري چارچوب

 بدان تنها اين .است نماز كمال و ايمان شأن نخستين و پرستش و طاعت جلوه برترين
 نيز پسنديده و خوب اعمال همه زادگاه نماز كه است نماز عمل بهترين كه نيست معنا

 بهتر يا شود    مي آغاز آن از خوب يها    كارة هم چون ؛است كار بهترين نماز .ستا
  .)143ص ،1377، سنگري( است ماندن خوب و شدن خوب تمرين نماز، بگوييم
 در چرا ،جوامع تعالي و ها    انسان رشد در نماز جايگاه و فضيلت، اهميت وجود با
 چرا اينكه يا و دهند    نمي تياهم نماز به بايد كه چنان    آن برخي جوانان و نوجوانان ميان

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  1390بهار و تابستان  ،)39پياپي ( سال هجدهم، شمارة اول دين و ارتباطات،     66

 

 نمازخوان و مذهبي ها    آن والدين كه    درحالي، ندارند نماز با چناني ارتباط آنان از بعضي
 آشنا نماز و اذان، قرآن صداي با تولد زمان از ما فرزندان اينكه وجود با چرا؟ هستند

 جمعي يها    رسانه و ها    دانشگاه ،ها    دبيرستان، دبستان، يدبستان    پيش مراكز در و شوند    مي
 از بعضي پايبندي ،گردد    مي پا بر جماعت نماز روز هر و شود    مي داده آموزش نماز

 علل؟ كرد بايد چه؟ كجاست اشكال؟ نيست انتظار مورد حد در نماز و دين به جوانان
  ؟ ندا    كدام گريز يا گرايش

 نماز به افراد گرايش در يكديگر با تعامل در متعددي اجتماعي و فردي عوامل
 عوامل بقيه از آموزشي يها    نظام و خانواده، اجتماعي عوامل بين از .دارند تأثير

 و ديني مباني آموزش ضمن ها    دانشگاه و مدارس يعني آموزشي يها    نظام .مؤثرترند
 هم نماز در مشاركت به يادگيرندگان مشوق توانند    مي آن يها    بنيان و ها    پايه تحكيم
 نحوة ،هستند نيادگيرندگا تقليدي يها    الگو دبيران و استادان اينكه به توجه با .باشند
 ديگران تشويق، نماز در مشاركتشان ميزان، ها    آن اخالق و گفتار چگونگي، ها    آن رفتار

   .دارد نماز به يادگيرندگان گرايش در چشمگيري تأثير ...و نماز به
 را ما يها    پاسخ و ها    رفتار كه هستيم رو    هروب گري    پرسش جوانان با ها    دانشگاه در ما
 موضوع اين پس .پذيرند    مي را آن شدن متقاعد صورت در و نندك    مي تحليل و تجزيه
 با فقط و نيستند كن    گوش    حرف و زير    هسرب، مطيع افرادي ديگر ها    آن كه دهد    مي نشان
 بايد ها    دانشگاه جماعات ةائم و نياروحان ،نتيجه در .گيرند    مي آرام استدالل و منطق
 با دانشجويان االتؤس به ييگو    پاسخ و نماز آموزش، كردن موعظه، سخنراني هنگام
 را نماز ها    آن تا دننك سيراب را جوانان پرسشگري ةروحي منطقي ةروي گرفتن پيش
   .بدانند انسان كمال و رشد عامل و زندگي به دهنده    نظم، ها    دل بخش    آرام

 نماز در دانشجويان حضور در مؤثر عوامل از يكي كه جماعت امام بر عالوه
، دانشگاه مديريت رفتار چگونگي مثل ديگري بسيار عوامل قطعاً ،است جماعت
 در دانشجويان مشاركت ميزان در ...و فيزيكي امكانات، دانشگاه آموزشي يها    برنامه
   .دد شخواه     بررسي تحقيق اين درها     آن كه دارند تأثير جماعت نماز

 عدم يا گرايش ويژه    به مسئله هر بررسي براي علمي چارچوب و الگو تعيين
 قلمروسازي     روشن عدم زيرا است؛ علمي تحقيقات ةمرحل ترين    مهم از نماز به گرايش
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 يها    كوشش رغم    علي كه آورد    مي وجود به را احتمال اين آن يها    آسيب و آن حدود و
 اطالعات دهي    سازمان     امكان حداقل يا شده منحرف اصلي ةمسئل از، ارزنده
  .بدهيم دست از را شده    آوري    جمع

   پژوهش پيشينه

 و اول ترم دانشجويان بين در دينداري مقايسه عنوان با مصاحب محمدرضا پژوهش
 دانشجويان دينداري در دانشگاهي تحصيالت كه داد نشان خوراسگان آزاد دانشگاه آخر
 ميانگين از كمتر اندكي آخر ترم دانشجويان در دينداري ميانگين و گذارد    مي تأثير

 دين به گرايش گروه دو هر در كل در ولي .است اول ترم دانشجويان در دينداري
  .نيست يكسان مختلف يها    رشته در داري    دين ميزان و شده تر    قوي

 اقامه به آموزان    دانش جذب يها    راه بررسي« عنوان با وهشيژپ به )1380( پاكدل
 ةاقام كه رسيد نتيجه اين به و پرداخت »قزوين شهرستان ابتدايي مقطع در جماعت نماز
 جماعت نماز در ناملمع و پرورشي مربيان و مديران شركت، مادر و پدر توسط نماز

   .است نماز به آموزان    دانش جذب در ثرؤم عوامل از ...و مدرسه امكانات، مدرسه
 آموزان    دانش ترغيب در موثر عوامل بررسي« عنوان با را پژوهشي )1375( سادئي

 اصل به نسبت دانشجويان كه مثبتي نگرش رغم    علي داد نشان نتايج .داد انجام »نماز به
 نشان خود از كمي پايبندي )نماز رفتار كيفيت و ميزان( آن به عمل در ولي، دارند نماز
   .دهند    مي

 بين در نماز به گرايش بين كه است آن بيانگر )1379( بهرامي تحقيقات نتايج
 گرايش كه معناست بدان نيو ا دارد وجود معناداري تفاوت پسر و دختر آموزان    دانش
، امكانات و نمازخانه وجود ،همچنين .استتر         قوي پسران به نسبت دختر آموزان دانش
 نماز به آموزان    دانش گرايش در نماز بهرا  مادر و پدر اهميت و آموزان    دانش تشويق
   .است دانسته ثرؤم بسيار
 جذب باعث كه را عواملي، ها    خانواده و مسئوالن اگر فوق مسائل به توجه با

، دهند كاهش را دفعي عوامل ،عكسرب و تقويت و شناسايي ،شده نماز به نوجوانان
 ما اعتقادات به بنا ،آن ةنتيج و آورده روي بيشتر نماز ةلئمس به جوانان و نوجوانان
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 و فرد پيشرفت و تعالي يتنها در و جامعه معنوي و اخالقي فساد كاهش مسلمانان
   .است جامعه

 و توسعه يها    راه بررسي و شناسايي به :كه است اين دنبال به تحقيق اين، بنابراين
 بپردازد تويسركان واحد اسالمي آزاد دانشگاه، دانشجويان بين در نماز فرهنگ ترويج

 بين در نماز فرهنگ ترويج به منجر ييها    روش چه كه شويم آگاه وسيله    بدين تا
  .شد خواهد دانشگاه آن دانشجويان

   تحقيق يها    فرضيه

 جماعت نماز در جوياندانش حضور ميزان و جماعت نماز در كاركنان مشاركت بين .1
   .دارد وجود رابطه

   رابطه جماعتز نما در ها        آن حضور ميزان و جوياندانش به نماز آموزش بين .2
   .دارد وجود

 ميزان و جماعت نماز برگزاري براي مناسب فيزيكي امكانات و مكان وجود بين .3
  .دارد وجود رابطه نمازجماعت در جوياندانش حضور

 رابطه جماعت نماز در جوياندانش حضور ميزان و جماعت نماز برگزاري زمان بين .4
  .دارد وجود

ز نما در ها    آن حضور ميزان و جماعت نماز در حضور به جوياندانش تشويق بين .5
  .دارد وجود رابطه جماعت

 رابطه جماعت نماز در جوياندانش حضور ميزان و جماعت امام بودن روحاني بين .6 
  .دارد وجود

 پژوهشي روش

  .است همبستگي نوع از و ميداني نظر مورد تحقيق روش 

 ها     داده گردآوري ابزار

 پاسخ بسته نوع از ساخته    محقق يا    هنام    پرسش ها    داده گردآوري ابزار پژوهش اين در
، كم خيلي(اي     درجه 5 ليكرت مقياس با سؤال 30 شامل كه است )هدف نامه    پرسش(
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 داده امتياز 5 و 4، 3، 2، 1 نمره با ترتيب به كه است )زياد خيلي، زياد، حدودي تا، كم
 آلفاي شاخص از نامه    پرسش علمي اعتماد و اعتبار محاسبه و بررسي منظور    به .شود    مي

   .است 79/0 برابر نامه    پرسش كل براي ضريب اين مقدار كه است شده استفاده كرونباخ

   آماري ةجامع

 دانشگاه در تحصيل به شاغل پسر و دختر جويانشندا كليه را پژوهش اين آماري ةجامع
 به مشغول 1386-87 تحصيلي سال در كه دهند    مي تشكيل تويسركان واحد اسالمي آزاد

 واحد اسالمي آزاد دانشگاه نمسئوال از آمده    دست    به آمار اساس بر .باشند    مي تحصيل
  .باشند    مي نفر 1400 حدود دانشجويان اين تعداد تويسركان
 مالحظه كه شد مراجعه كرجسي و مورگان جدول به نمونه حجم محاسبه براي

  ).67ص، 1388، گودرزي( باشد نفر 300 بايد نمونه حجم جدول اين طبق كه گرديد

   ها    هداد تحليل و تجزيه براي آماريهاي     روش

 براي و ...)و، ميانگين، درصد، فراواني( توصيفي آمار از ها    داده تحليل و تجزيه براي
 واريانس تحليل، ساده خطي رگرسيون، پيرسون همبستگي ضريب از ها    فرضيه آزمون
 يها    فرضيه كه است ذكر به الزم .شد استفاده چندگانه رگرسيون تحليل و طرفه    يك

 نماز در دانشجويان حضور ميزان( وابسته متغير بين ارتباط كشف دنبال به تحقيق
 آموزش، جماعتز نما در دانشگاه كاركنان مشاركت( مستقل يها    متغير و )جماعت

 نماز برگزاري زمان، مناسب فيزيكي امكانات و مكان وجود، دانشجويان به نماز لئمسا
 )دانشگاه جماعت امام بودن روحاني و دانشجويان تشويق ميزان، دانشگاه جماعت

 گرفته كاره ب )spss(اس .اس.پي.اس آماري افزار    نرم آماري يها    هداد تحليل براي .است
  .است شده

  پژوهش يها    يافته و نتايج
  ها    فرضيه آزمون و اطالعات تحليل 

 چون اما ؛است يا    هرتب تحقيق يها    فرضيه در بررسي مورد يها    متغير سنجش سطح 
ة هم در طرفي از .يما    هگرفت نظر دراي     فاصله صورت    به را آن ،است زياد ها    گويه تعداد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  1390بهار و تابستان  ،)39پياپي ( سال هجدهم، شمارة اول دين و ارتباطات،     70

 

 يها    ابزار از يكي .است متغير دو بين ارتباط نوع تعيين هدف بررسي موردهاي     فرضيه
  .است همبستگي ضريب خصوص اين در آماري قدرتمند

 حضور ميزان و جماعت نماز در دانشگاه كاركنان مشاركت بين« .اول فرضيه
  .»دارد وجود رابطه جماعت نماز در دانشجويان
 جماعت نماز در دانشجويان حضور ميزان بين ارتباط 2معناداري بررسي براي
 از استفاده با آماري لحاظ از جماعت نماز در دانشگاه كاركنان مشاركت و دانشگاه

 بر .است شده هئارا 1شماره  جدول در آمده    دست    به نتايج اس.اس.پي.افزار اس    نرم
 رابطه ةدهند    نشان كه است مثبت همبستگي ضريب مقدار ،1شماره  جدول اساس
 توان    مي ،است درصد 5 از كمتر معناداري مقدار ازآنجاكه و است متغير دو بين مستقيم
 اين ،نتيجه در .است معنادار درصد 5 سطح در شده    داده همبستگي مقدار كه گفت
 .است تأييد مورد فرضيه

 پيرسون خطي همبستگي ضريب معناداري آزمون .1شماره  لجدو

  داريامعن سطح تعداد همبستگيضريبمقدار
174/0 300 003/0  

  

 نماز در دانشجويان حضور ميزان و دانشجويان به نماز آموزش بين«. دوم فرضيه
  .»دارد وجود رابطه جماعت

 جماعت نماز در دانشجويان حضور ميزان بين خطي ارتباط داريامعن بررسي براي
 ضريب مقدار 2شماره  جدول اساس بر آماري لحاظ از دانشجويان به نماز آموزش و

 مقدار ازآنجاكه و است متغير دو بين مستقيم رابطه ةدهند    نشان كه است مثبت همبستگي
 5 سطح در شده    داده همبستگي مقدار كه گفت توان    مي ،است درصد 5 از كمتر داريامعن

 فوق متغير دو بين در معنادار مستقيم خطية رابط يك وجود دليل و است معنادار درصد
  .است تأييد وردم فرضيهاين  درصد 5 خطاي سطح در يعني است؛

 پيرسون خطي همبستگي ضريب معناداري آزمون .2شماره  جدول

 
 

 داريامعن سطح تعداد همبستگيضريبمقدار
317/0 300 00/0  
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 تأثير ميزان و دانشگاه جماعت نماز در دانشجويان حضور ميزان بين«. سوم ةفرضي
 رابطه جماعت نماز در دانشجويان حضور در مناسب فيزيكي امكانات و مكان وجود
   .»دارد وجود

 جماعت نماز در دانشجويان حضور ميزان بين ارتباط داريامعن بررسي براي
 در دانشجويان حضور در مناسب فيزيكي امكانات و مكان وجود تأثير ميزان و دانشگاه

شماره  جدول در آمده    دست    به نتايج افزار،    نرم از استفاده با آماري لحاظ از، جماعت نماز
 كه است مثبت همبستگي ضريب مقدار 3شماره  جدول اساس بر .است شده ارائه 3

 5 از كمتر داريامعن مقدار ازآنجاكه و است متغير دو بين مستقيم رابطه دهنده    نشان
 معنادار درصد 5 سطح در شده    داده همبستگي مقدار كه گفت توان    مي ،است درصد
 در دانشجويان حضور ميزان بين دارامعن مستقيم خطية رابط يك وجود دليل و است
 حضور در مناسب فيزيكي امكانات و مكان وجود تأثير ميزان و دانشگاه جماعت نماز

 تأييد درصد 5 خطاي سطح در سوم ةفرضي ،بنابراين .است جماعت نماز در دانشجويان
  .شود    مي

 پيرسون خطي همبستگي ضريب معناداري آزمون. 3شماره  لجدو

 داريامعن سطح  تعداد همبستگيضريبمقدار
235/0 300  00/0 

  

 زمان و دانشگاه جماعت نماز در دانشجويان حضور ميزان بين«. مچهار ةفرضي
  .»دارد وجود رابطه جماعت نماز برگزاري
 جماعت نماز در دانشجويان حضور ميزان بين خطي ارتباط داريامعن بررسي براي

 همبستگي ضريب مقدار 4شماره  جدول اساس بر آماري لحاظ از نماز برگزاري زمان و
 معناداري مقدار ازآنجاكه و است متغير دو بين مستقيم رابطه دهنده    نشان كه است مثبت
 درصد 5 سطح در شده    داده همبستگي مقدار كه گفت توان    مي ،است درصد 5 از كمتر

 است؛ فوق متغير دو بين در دارامعن مستقيم خطي رابطه يك وجود دليل و است معنادار
 .باشد    مي تأييد مورد فوق فرضيه درصد 5 خطاي سطح در يعني
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 پيرسون خطي همبستگي ضريب معناداري آزمون .4شماره  لجدو

 داريامعن سطح  تعداد همبستگيضريبمقدار
264/0 300 00/0 

 
 تشويق و دانشگاه جماعت نماز در دانشجويان حضور ميزان بين«. مجپنة فرضي
  . »دارد وجود رابطه دانشجويان
 جماعت نماز در دانشجويان حضور ميزان بين ارتباط داريامعن بررسي براي
 آمده    دست    به نتايج افزار    نرم از استفاده با آماري لحاظ از، دانشجويان تشويق و دانشگاه

 همبستگي ضريب مقدار، جدولاين  اساس بر .است شده ارائه 5شماره  جدول در
 معناداري مقدار ازآنجاكه و است متغير دو بين مستقيم رابطه دهنده    نشان كه است مثبت
 درصد 5 سطح در شده    داده همبستگي مقدار كه گفت توان    مي ،است درصد 5 از كمتر
  .شود    مي تأييد درصد 5 خطاي سطح در پنجم ةفرضي ،بنابراين .است معنادار باًيتقر

 پيرسون خطي همبستگي ضريب معناداري آزمون .5شماره  جدول

 داريامعن سطح تعداد همبستگيضريبمقدار
11/0 300 054/0  

 

 روحاني و دانشگاه جماعت نماز در دانشجويان حضور ميزان بين«. ششم ةفرضي
  .»دارد وجود رابطه جماعت امام بودن

 جماعت نماز در دانشجويان حضور ميزان بين خطي ارتباط داريامعن بررسي براي
 مقدار 6شماره  جدول اساس بر آماري لحاظ از دانشگاه جماعت امام بودن روحاني و

 و است متغير دو بين مستقيم رابطه ةدهند    نشان كه است مثبت همبستگي ضريب
 همبستگي مقدار كه گفت توان    مي ،است درصد 5 از كمتر داريامعن مقدار ازآنجاكه

 دارامعن مستقيم خطية رابط يك وجود دليل و است معنادار درصد 5 سطح در شده    داده
 تأييد مورد فوق فرضيه درصد 5 خطاي سطح در بنابراين .است فوق متغير دو بين در

  .است
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 پيرسون خطي همبستگي ضريب معناداري آزمون .6شمار ه جدول

 داريامعن سطح تعداد همبستگيضريبمقدار
212/0 300 00/0  

   ها    داده رگرسيوني تحليل

 حضور ميزان متغير بين ارتباط چندگانه رگرسيون از استفاده با قسمت اين در
 مورد مدل .شود    مي مشخص مستقلهاي     متغير ساير و جماعت نماز در دانشجويان

  : است زير صورت    به چندگانه خطي مدل يك، ادامه در بررسي
  )1( ةرابط

  
 ، دانشگاه جماعت نماز در دانشجويان حضور ميزان متغير مدل اين در كه
 ، مناسب امكانات وجود متغير ، نماز آموزش متغير ، كاركنان مشاركت متغير
 متغير  و دانشجويان تشويق متغير ، جماعت نماز برگزاري زمان تشويق متغير

  .است دانشگاه جماعت امام بودن روحاني

   چندگانه خطي رگرسيون داريامعن آزمون براي واريانس تحليل

 مقدار به توجه با .است شده بررسي شده    داده خطي مدل داريامعن 7شماره  جدول در
 نتيجه توان    مي درصد 5 خطاي سطح در، است شده داده مدل اين براي كه داريامعن

 و وابسته متغير بين ارتباط بررسي براي دارامعن مدل يك چندگانه خطي مدل كه گرفت
  .است مدل مستقل يها    متغير

 چندگانه خطي رگرسيون معناداري آزمون براي واريانس تحليل .7شماره  جدول

 داريامعن سطح F آماره     مقدار آزاديدرجه مربعاتمجموع تغييرمنبع
  00/0  54/6 6 73/1 رگرسيون
    293 90/12 خطا
    299 64/14 كل

εβββββββ +Χ+Χ+Χ+Χ+Χ+Χ+=Υ
6655443322110
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  مدل يها    پارامتر برآورد

 در ها    آن معناداري آزمون و ها    پارامتر برآورد به مربوط نتايج SPSS افزار    نرم از استفاده با
  : است شده هئارا زير جدول

  رگرسيوني ضرايب داريامعن جدول. 8شماره  جدول
  معناداري  T آماره مقدار ضريبمقدار يراتيتغمنبع

  00/0  16/27 40/1 ثابت
  94/0  -079/0 -001/0كاركنانمشاركت
  003/0  03/3 05/0نمازآموزش

  77/0  29/0 006/0مناسبامكانات وجود
  07/0  84/1 031/0نمازبرگزاري زمان

  19/0  - 31/1 -019/0دانشجوتشويق
  55/0  59/0 01/0 جماعتامامبودن روحاني

 مشاركت و )( ثابت ضرايب فقط كه شود    مي مشاهده، جدول اين اساس بر
 صورت    به درصد 5 خطاي سطح در دارامعن مدل بنابراين .هستند معنادار )( كاركنان

  : است زير
   )2شماره  ةرابط

  

 جماعت نماز در دانشجويان حضور ميزان درصد 5 خطاي سطح در واقع در
 برگزاري زمان، مناسب امكانات وجود، كاركنان مشاركت با داريامعنة رابط دانشگاه

  .ندارد دانشگاه جماعت امام بودن روحاني و دانشجويان تشويق، نماز
 برابر زير جدول در شده    داده خطي مدل براي تعيين ضريب مقدار اين بر عالوه

 در دانشجويان حضور ميزان متغير تغييرات درصد 8/11 دهد    مي نشان كه است 118/0
 تبيين مدل اين در شده    گرفته نظر در مستقل يهامتغير توسط دانشگاه جماعت نماز
 اين .اند    نشده گرفته نظر در كه است ديگري يها    متغير به مربوط درصد 88 و شود    مي
  .ندارد بااليي چندان اعتبار اينجا در شده    گرفته نظر در خطي مدل كه استمعن بدان
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  تعيين ضريب و همبستگي ضريب مقادير. 9شماره  جدول

  معيار انحراف R تعيين ضريب مقدار )(همبستگيضريب مقدار
34/0 118/0 20/0  

   بندي جمع

 اعمال از عملي هيچ و است برخوردار يا    هويژ جايگاه از اسالم ساز    انسان مكتب در نماز
 قرار ديني تعاليم از مرتبه و درجه باالترين در نماز زيرا ست؛ين مقايسه قابل آن با ديني
   .گيرند    مي قرار تر    پايين مرتبه در ها    ارزش و دستورات ديگر و دارد

 و پذيرش، جوانان به دادن شخصيت مثل عواملي نظران    صاحب و گران    پژوهش
 و صحيح آموزش، مربيان و والدين اعمال و گفتار يكساني، ها    آن به دادن مسئوليت
 بودن جذاب، ديني فرايضگيري     آسان، تجماع امام مقبوليت و محبوبيت، دين اصولي
 به جوانان و نوجوانان جذب سبب كه مهمي عوامل عنوان    به را ها    نمازخانه و مساجد

   .دانند    مي ،شوند    يم نماز
 مشاركت .شدند تأييد ها    آن همگي كه دديگر بررسي فرضيه شش ،پژوهش اين در
 دانشجويان مشاركت افزايش بر مثبتي تأثير نماز آموزش و دانشگاه مسئوالن و كاركنان
 مؤثر را نمسئوال و مديران شركت كه پاكدل پژوهش نتيجه با فرضيه اين تأييد و داشت

   .ستهمسو ،دانست    مي
 ها    نمازخانه و مساجد فيزيكي امكانات و زمان، مكان تأثير صخصو در

 امكانات و شرايط كه داد نشان و شدند تأييد ما يها    فرضيه )4 و 3 شماره يها    يهفرض(
 در را فيزيكي عوامل كه را مشابه يها    پژوهش و باشند ثرمؤ توانند    مي چقدر مساجد
   .ندكرد تأييد ،داشتند    مي مؤثر نماز به افراد جذب

 نماز به دانشجويان تشويق و جماعت امام بودن روحاني تأثير 6 و 5 يها    فرضيه در
 رفتار و شخصيت چقدر دهد    مي نشان كه شدند تأييد نيز فرضيه دو اين كه شد بررسي

   .باشد اهميت حائز نماز به ديگران جذب در تواند    مي جماعت امام
 خطي مدل براي تعيين ضريب از استفاده با ها    داده رگرسيوني تحليل ،همچنين

 جماعت نماز در دانشجويان حضور ميزان يعني وابسته متغير تغييرات %12 كه داد نشان

2R
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 قرار يبررس مورد تحقيق اين در كه است مستقلي يها    متغير به وابسته دانشگاه اين
 كاركنان مشاركت ميزان مثل عوامل بين كه دهند    مي نشان موضوع اين و دگرفتن

 كيفيت با جماعت امام يها    ويژگي و نماز فيزيكي شرايط و، نماز آموزش، دانشگاه
  .نيست قوي خيلي رابطه اين گرچه .دارد وجود رابطه نماز در دانشجويان مشاركت

 به افراد ترغيب و آموزش كه است اين ،آيد    برمي پژوهش اين از كه كلي نتيجه
 ها    آن شخصيت با تا شود آغاز راهنمايي و دبستان سنين از بايد جماعت نماز و نماز

 تواند    مي نمسئوال و كاركنان رفتار و برخورد آموزشي اماكن در ،همچنين و شود عجين
 مجهز يا ايجاد فكر به بايد نمسئوال اين بر عالوه .باشد مؤثر نماز به افراد جذب در
  .باشد داشته جوانان براي را الزم جاذبه تا باشند ها    نمازخانه و مساجد نكرد

 ،باشند    مي تحصيل مشغول كشور در دانشجو ميليون 5/2 از بيش اينكه به توجه با
 يها    راه كارآمدتر و تر    دقيق ريزي    برنامه باگذاران     سياست و نمسئوال كه است شايسته
 يك رهبري معظم مقام تعبير به نماز زيرا ؛نندك هموارتر را مازن به دانشجويان جذب
 دهد    مي برنامه انسان به، است روز    شبانه مختلف ساعات در هشدار يك و بيداري زنگ

 حساب ها    لحظه گذشت از و دهد    مي معنا شبش و روز به .خواهد    مي تعهد او از و
 تنها، خدا ذكر مصداق برترين نماز اينكه به عنايت با ).214، صمحفوظي( كشد    مي

 بخش    آرامش و ها    انسان براي مستحكم و امن گاه    تكيه تنها، ها    لغزش از بازدارنده عامل
 آن در و باشيم قدم    پيش نماز به ديگران دعوت در كه است شايسته ،ستها    دل و ها    قلب

  .باشيم داشته فعال مشاركت

   ها    يادداشت

                                                 
اسـالمي واحـد    آزاداين مقاله استخراج شده از پژوهشي است كه با حمايت مـالي دانشـگاه   . 1

   .ده استشتويسركان انجام 
  ).P. Value(داري     ارزش و سطح معنا. 2
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  كتابنامه
، مقـاالت برگزيـده   »تحول انگيزشي انسان و ارتباط آن بـا نمـاز  «، )1377(اصغر     احمدي، علي 

  .هشتمين اجالس سراسري نماز
، مقاالت برگزيـده هشـتمين   »نماز زيباترين جلوه زندگي خردمندانه«، )1377( يعل    غالمافروز،  

  .اجالس سراسري نماز
  . چاپ دوم ،ستاد اقامة نماز: هران، تچهارصد سخن ،)1375( بهشتي، سيد جواد 
آموزان بـه اقامـة نمـاز جماعـت در مقطـع          هاي جذب دانش    بررسي راه ،)1380(پاكدل، زهرا  

سـازمان آمـوزش و پـرورش    : قـزوين  ،)1379-80(سـال   2ابتدايي شهرستان قزوين ناحيه 
  . استان قزوين

سـازمان  : ، اراكآمـوزان بـه نمـاز       بررسي عوامل مؤثر در ترغيب دانـش  ،)1375( سادئي، علي 
  .آموزش و پرورش استان مركزي

سـتاد  : تهـران ، نامه ترويج و توسعه فرهنگ نمـاز     آيين ،)1382(ستاد اقامة نماز و احياي زكات  
  .چاپ سوم ،اقامة نماز و احياي زكات
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  .آگاه

، مقـاالت برگزيـده هشـتمين    »عوامل گرايش جوانـان بـه نمـاز   «، )1377(سنگري، محمدرضا  
  .اجالس سراسري نماز

آموزان راهنمايي و متوسطه استان     بررسي نگرش و نحوه جذب دانش، )1378(عسگري محمد 
ش اسـتان  طرح پژوهشي سازمان آموزش و پرور :، همدانهمدان نسبت به طرح اقامه نماز
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