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Background and aim: Over the past two decades, religious behaviors have been studied as influential 

components in promoting lifestyle and mental health, and various researchers have attempted to identify the 

behaviors that have the greatest impact on lifestyle and mental health components. One of these religious 

practices that has been considered in Islam is holding congregational prayer. The aim of the present study was 

to explain the phenomenology of the effects and consequences of congregational prayer and its impact on the 

lifestyle and mental health of students, staff, and faculty members of Farhangian University in Ardabil Province. 

Materials and methods: This applied and phenomenological study was to investigate the psycho-social effects 

and consequences of holding congregational prayer. To achieve theoretical saturation, 24 specialized and 

knowledgeable individuals were interviewed using a purposive, criterion-based sample. The data collection 

instruments were semi-structured interviews and scientific documents. To analyze the data, the method of 

thematic analysis was performed using open, axial and selective coding in MAXQDA2018 software. The 

validity of the research findings was ensured through the methods of member review, peer review, and 

participatory research. To measure the reliability of the codings, the methods of retesting and internal agreement 

were used, which reached 80% and 79%, respectively. Since these values were higher than 70%, the reliability 

of the system was confirmed. 

Findings: The results showed that the number of initial concepts obtained from the interviews was 73 concepts, 

which were divided into three main themes including 1) the individual theme (with the subthemes of closeness 

to God, commitment to Islamic ethics and human excellence), 2) the social and family theme (with the 

subthemes of social cohesion, increasing spirituality and strengthening social affection), and 3) the 

psychological theme (with the subthemes of reducing psycho-physical tension, mental health, and moral virtue). 

Conclusion: Based on the results, for the practical application of the effects of prayer in various aspects of life 

in society, it is necessary to have the serious will of the influential factors in this field. 
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 :انتشار

0/3/1011 

 روان مورد مطالعه قرار گرفته سالمتدهنده ارتقاء تاثیرگذار بر سبک زندگی و هایدر دو دهه اخیر، رفتارهای مذهبی به عنوان مؤلفه هدف: و ابقهس

ند. یکی از این رفتارهای اداشته روانی سالمتو سبک زندگی های مؤلفهبر را که بیشترین تأثیر اندبودهدنبال شناسایی رفتارهایی و پژوهشگران مختلف به

اجتماعی  -پژوهش حاضر با هدف تبیین پدیدارشناسی آثار و پیامدهای روانی ت.اس صورت جماعتهاقامه نماز بمورد توجه بوده،  اسالممذهبی که در دین 

 جماعت در دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل انجام شده است. اقامه نماز

باشد. در این پژوهش به منظور بررسی آثار و پیامدهای این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و به لحاظ روش، پدیدارشناسی می ها:روش و مواد

محور تا رسیدن به اشباع نظری از نوع مالک گیری هدفمندنفر از افراد متخصص و آگاه، با استفاده از نمونه 11جماعت، از  اجتماعی اقامه نماز -روانی

 ل تمجزیه و تحلیها از روش تمنظور تجزیه و تحلیل دادهبه ، مصاحبه نیمه ساختاریافته و اسناد و مدارک علمی بود.هااستفاده شد. ابزار گردآوری داده

های های پژوهش با استفاده از روشانجام شد. روایی یافتهMAXQDA 2018 افزار در نرمو با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی )مضمون( 

های ز روششده، ا های انجاممنظور سنجش پایایی کدگذاریبازبینی توسط اعضا، بررسی همکار، مشارکتی بودن پژوهش تضمین گردید. همچنین به

 پایایی آن تایید شد. ،درصد بودند 95چون باالتر از و  دست آمدهدرصد ب 96درصد و  05که به ترتیب  موضوعی استفاده گردیدبازآزمون و توافق درون

 ، التزامشامل مضامین فرعی )تقرب به خدا مفهوم بوده که در قالب سه مضمون اصلی فردی 93ها، دست آمده از مصاحبههتعداد مفاهیم اولیه ب ها:یافته

وانی شامل ( و رت و تقویت الفت اجتماعیافزایش معنوی انسجام اجتماعی،ی و خانوادگی شامل مضامین فرعی )، اجتماع(به اخالق اسالمی و تعالی انسان

 تنی، بهداشت روانی و فضیلت اخالقی( تقسیم شدند. -های روانکم شدن تنشمضامین فرعی )

دی عوامل ج هدر ابعاد مختلف زندگی در جامعه، نیاز به اراد نماز دست آمده و برای کاربست و استفاده عملی از آثارهبر اساس نتایج ب گیری:جهنتی

 باشد.تاثیرگذار در این حوزه ضروری می

 پدیدارشناسی، سالمت روانی، نماز كلیدی: واژگان

نشریه اسالم و  .اجتماعی اقامه نماز جماعت در دانشجویان و کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل -تبیین پدیدارشناسی پیامدهای روانی .حافظ تره باری بهنام صحرانورد، :استناد

 .11-30 :(1)9 ؛2155 .سالمت
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 مقدمه

رات بر کهای دینی بهاسالمی و آموزهچنانکه در منابع . رودبه شمار میعبادت  قیمصاد نیبوده و از بارزترو اولیای الهی  ءایسفارش انب نیاز مهمتر نماز،

ذکر خداوند است:  لهیو وس انینماز، داروی نس .(2) "اقِمِ الصَّلَوةَ  یَّبُنَیَا"! نماز را بر پای دار: : پسرکمدیگویحضرت لقمان به فرزندش ماین مهم تاکید شده است. 

قُرَّةُ "است که فرمود: زیعز امبرینماز، نور چشم پ. (3نماز پیمان با خداست ) "اَلصَّلوةُ عَهْدُ الل ه"و آله فرمود: هیالل ه علی(. رسول خدا صل  1)"اقِمِ الصَّلَوةَ لِذِکْرِیَّ"

 وزریپ هاو بر آن دیری: از صبر و نماز در مشکالت کمک بگدیفرمایمدر این باره  ها و مشکالت است. خداوندنماز، اهرم استعانت در غم .(1) "الصَّلوةِ یِف ینیْعَ

وَالصلَوة " : خداوند، نماز را واجب کرد تا انسان را از کبر، دور کند:دینفرمایم )ع( یعلحضرت نماز، داروی تکب ر است.  .(0)"بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةِ نُواْیوَاسْتَعِ" :دیشو

نماز، رابطه مخلوق با خالق است، انسان  (.9) "فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ " های اوست:تشکر از خداوند بر نعمت لهینماز، وس کهن مجید آمده آدر قر .(9)"رعن الکِبْ هاًیتَنْز

 کیزدن لهینماز، وس .... و وقت و بسازد، با آب، خاک، قبله، طلوع، غرویآشنا م زین عتیکند و انسان را عالوه بر آشنا کردن با خدا، با طبیماد ی را معنوی م

 "نَ یعِالْخَشِ یإِال عَلَ رَةٌیوَإِنَّهَا لَکَ بِ"است:  نیو برای منافقان دشوار و بار سنگ نیریخدا ش یاینماز، برای اول .(0) "یاَلصَّالةُ قُرْبانُ کُلِ تَق" به خداست: نشدن انسا

 .(6) "طانیمُدحِرةً لِلشَّ"است:  طانینماز، کوبنده ش .(0)

دارد. طبیعت نماز داراى اثر بازدارندگى از فحشا و منکر مى ها و منکرات بازینماز در قرآن چنین آمده است: نماز انسان را از زشت و نیز درباره آثار و فلسفه

و او را به  دیگوا مىحمد و سپاس او ر ؛افتدهاى او مىنعمت ادیشمارد، به خدا را از همه چیز برتر و باالتر مى؛ دیگوستد، تکبیر مىیااست. انسانى که به نماز مى

ان و راه گمراه ازطلبد و از او صراط مستقیم مى د،یجومى ارىیاز او  ؛کندبه بندگى او اعتراف مى؛ افتدروز جزاى او مى ادیبه  ؛دیستارحمانیت و رحیمیت مى

ا پیدا ى حق، حرکتى به سوى پاکى و جهشى به سوى تقوشک در قلب و روح چنین انسانى جنبشى به سو یب .بردها غضب شده به خدا پناه مىکسانى که بر آن

ارد تا در دفرستد و دست به درگاه خدا برمىدهد، بر پیامبر درود مىمى یشهادت و گواه )ص( پروردگار و رسالت پیامبر اکرم گانگىیانسان به  ،شود. در نمازمى

  (.25شود )کند؛ موجى که سد نیرومندى در برابر گناه محسوب مىمى جادیا ودر وجود ا تیامور موجى از معنو نیزمره بندگان صالح او قرار گیرد. همه ا

که عبادت در بعد ه شده است نشان داد "آموزاندانش یایمعلمان و اول دگاهینماز( از د)عبادت  یتیفلسفه ترب یدارنگاریپد نییتب"در پژوهشی با عنوان 

رامش دارد؛ آ شیشامل احساس لذت و افزا یانسان و در بعد عاطف یو تعال یسعادتمند ،یدر زندگ یابینفس، معنا اعتماد به شیافزا :شامل ییکارکردها یفرد

کالت و کاهش مش تیصشخ یداریپا ،یدر بعد خانوادگ نینچاست، هم یو کاهش جرائم اجتماع یاخالق یهاارزش یارتقا رندهیدربرگ زین یشناختدر بعد جامعه

 (. 22) رودیعبادت به شمار م یتیترب یاز جمله کارکردها یخانوادگ

، بر یمازخوانن تیوضع یاز چالش اجتماع یکه بخشاند هدیرس جهینت نیبه امحققین  "هایمطالعات نماز و نمازپژوه یبازخوان" در تحقیق دیگری با عنوان

 مدرن ی،سنت یدگنو سبک ز یزندگ طیناد به شراتبا اس زین یاز باور و رفتار نمازخوان یاست و بخش نییاز فلسفه نماز، قابل تب یاجتماع یهاگروه تیروا یمبنا

به مدد  ینمازخوان یفرهنگ یهااستیس یکنون تی، با اتکا به وضعزین یاجتماع یهاگروه نیدر ب یاز باور و رفتار نمازخوان یکه بخش نیباشد و ایم لیقابل تحل

 .(21) است نییقابل تبنیز رسانه، مسجد، خانواده و مدرسه 

آموزان به نماز جماعت واکاوی عوامل جذب دانش"های پژوهشی با عنوان آموزان به نماز جماعت، یافتهدر زمینه اثرات عوامل مختلف بر جذب دانش

ارس پسرانه به نماز جماعت، رابطه آموزان مدارس دخترانه و مدنشان داده که بین عوامل جذب دانش "آموزش و پرورش شهرستان قم 1مدارس در ناحیه 

برد. همچنین بر آموزان را باال میهای مذهبی و مشارکت والدین و متولیان مدارس در نماز جماعت، انگیزه حضور دانشمعناداری وجود دارد، هرچند گرایش

یز آموزان به نماز جماعت، نها و گرایش دانش، شرایط نمازخانهاساس نتایج این پژوهش، بین شخصیت و نفوذ امام جماعت و نوع رابطه او با فراگیران، امکانات

 (.23رابطه معناداری وجود دارد )

 نیا انگریب ،"زدی یصدوق دیشه یدر نماز جماعت در دانشگاه علوم پزشک انیحضور و عوامل موثر بر شرکت دانشجو یبررس" و نیز نتایج تحقیقی با عنوان

 انیجوعدم شرکت دانش تعل نیشتریدر نماز جماعت داشته است و ب انیرا در حضور دانشجو ریتأث نیشتریب یآموزش هایطیاست که پخش شدن اذان در مح

 .(21) با احکام و آداب نماز جماعت بوده است ییدر نماز جماعت، عدم آشنا

به  شیگرا در مثل نقش امام جماعت ییهالفه نمرات گروه مونث در مؤ نیانگیم ،"انیبه نماز خواندن دانشجو شیگرا"و همچنین در تحقیقی با عنوان 

ار نماز، به آث یخنث دراکاجتناب از نماز و ا ۀکه در مورد مؤلفیدرحال اند.نشان دادهبه نماز، را باالتر  شیگرا اسینماز، تصور مثبت به آثار نماز و نمرة کل مق

 .(20) دارند شترییب شیه دخترها نسبت به پسرها به نماز گراکاندگرفته جهینت تایبر عکس است و نها تیوضع

از خواندن است که نم نیا انگریب "یطیو مح یاجتماع ،یفرد یهاتیآن بر ادراک محدود رینمازخواندن و تاث یهازهیانگ"با عنوان دیگری  قیتحق یهاافتهی

 بیت. ترغارتباط داش یمند شدن نسبت به نماز در دوران جوانخواندن و عالقه نمازگاه شدن به نماز توسط دوستان، گه بیبا ترغ ،یکسب آرامش روان هزیبا انگ

 ،یذاب الهترس از ع هزیدر افرادی که نماز را با انگ یمند شدن نسبت به نماز در دوران نوجوانگاه نماز خواندن و عالقهگه د،یبه خواندن نماز توسط معلمان و اسات
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 معنادار  زینماز ن یهفردی در اقام هایتیهای متفاوت نماز خواندن از لحاظ ادراک محدودزهیافراد با انگ نی. تفاوت بشدیم دهید شتریکردند، بیاقامه م

 .(29) است

 زانیعوامل مؤثر بر م یبررس"با عنوان  یقیتحق جینتا آموزان به نماز جماعتدر زمینه عوامل مختلف تاثیرگذار بر جذب و مشارکت دانشجویان و دانش

 انیانشجوحضور د زانیمشارکت کارکنان دانشگاه و آموزش نماز با م نیبه که نشان داد "سرکانیواحد تو یدر نماز جماعت؛ دانشگاه آزاد اسالم انیحضور دانشجو

 یروحان نیب یزو ن وجود دارد میرابطه مستق انیمشارکت دانشجو زانیبا م مناسب یکیزیو امکانات ف انمکان، زم نیب . همچنینوجود دارد یمیدر نماز رابطه مستق

عوامل موثر بر مشارکت "ای با عنوانهمچنین در مطالعه (.29) .وجود دارد میها رابطه مستقمشارکت آن زانیبه نماز با م انیدانشجو قیبودن امام جماعت و تشو

 طول مدت زمان ماعت،در نماز ج والنئو مس دیچون مشارکت اسات یدر نماز جماعت عوامل "فاطمه الزهرا )س( اصفهان سیپرد انیدانشگاه فرهنگ انیدانشجو

اما  گذار دانسته،ریدر نماز جماعت تاث انیدر مشارکت دانشجورا  یفرهنگ ازیو کسب امت نشیترس از گز نیو همچن ینماز جماعت، اعتقادات مذهب یبرگزار

 (. 20اند )نستهندا یچندان ریتاث در نماز جماعت انیدر مشارکت دانشجورا نمازخانه  ییبایو ز یکیزیف یضاف

حضور افـراد  نی: بکهیافتنددست  جینتا نینماز به ا ضهیبه فر "دانشگاه آزاد انیدانشجو شیعوامل موثر در گرا ییشناسا"ی با هدف کل یشیمایپ یقیدر تحق

 یمذهب یهاشیجلسات و هما لیتشک نیها در نماز جماعت، بو شرکت آن انیدانشجو تیجنس ان،یبرجسـته در نمـاز جماعـت مسجد دانشگاه و شرکت دانشجو

 یعتقادا تیوضع نیب یرابطه منطق است که ودهب نیاز ا یها حاکآن یهاافتهی نیرابطه وجود دارد. همچن ،بـه نماز انیدانشـجو شیدانشـگاه در گـرا یاز سو

 ضـهیفر ـنیه ابـ انیدانشـجو شیعـدم گـرا ـای شیگـرادر  یادیز اریبس ریگرفـت کـه دوستان تأث جـهیتوان نتیوجود دارد و م انیدانشجو شیدوسـتان در گرا

عوامل  نیب داده کهنشان  "آموزان به نماز جماعت مدارسعوامل جذب دانش یبررس" با هدف های تحقیقیدر این خصوص یافته (.26) داشته باشند توانندیم

، جماعت نمازمدارس در  انیو متول نیو مشارکت والد یمذهب یهاشیگرا؛ وجود دارد یآموزان مدارس دخترانه و پسرانه به نماز جماعت تفاوت معنادارجذب دانش

از آنان به نم کردیبا رو ،ینماز و نماز جماعت، و مشارکت آنان در مجالس مذهب دیآموزان از فواشناخت دانش نیب ؛دهدیم شیآموزان را افزاحضور دانش زهیانگ

 عالقه و مشارکت در نماز جماعت مؤثر است شیفزانماز جماعت به آنان، در ا یبرگزار تیمسئول ضیو تفو تینحوه تقو ؛جماعت مدارس رابطه مثبت وجود دارد

 یداریآموزان به نماز جماعت رابطه معندانش شیها و گرانمازخانه طیامکانات، شرا ران،یو نفوذ امام جماعت و نوع ارتباط او با فراگ تیشخص نیبو در نهایت، 

 .(15) وجود دارد

که  هن دادنشا "در نماز جماعت انیعوامل مؤثر بر شرکت دانشجو نییدر نماز جماعت و تع انیحضور دانشجو یچگونگ" با عنوان یقیتحق جینتاهمچنین 

 ینیبه مسائل د نیشده و توج ه والداذان پخش تیشرکت در نماز جماعت شامل پخش اذان، اعتقاد به ثواب حضور در نماز جماعت، جذاب یهکنندبیعوامل ترغ

نماز با کالس درس  یزمانکام و آداب نماز جماعت، همبا اح ییجماعت شامل عدم آشنا یعوامل موثر در عدم شرکت در نمازهاو و شرکت آنان در نماز جماعت 

را در حضور  ریتأث نیشتریب یآموزش هایطیاذان در مح شدناند که پخش کردهی ریگهجیمحققان نت نیا در این مساله دخالت دارند.غذا  عینماز با توز یزمانو هم

 .(12) با احکام و آداب نماز جماعت بوده است ییدر نماز جماعت عدم آشنا انیعلت عدم شرکت دانشجو نیشتریدر نماز جماعت داشته است و ب انیدانشجو

 روانی افراد جوامع، سبکها در جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و برای تامین سالمت و بهداشتروانی افراد و گروه از طرفی دیگر، سالمت و بهداشت

را بر اساس  تسالمروانی را متأثر از چهار محور اصلی دانسته و روانشناسی  روان، بهزیستیسالمت رویکردهای نوین به باشد. ویژه می ها نیازمند توجهزندگی آن

 (. 11) از: زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی نددهند که عبارتاین چهار رویکرد مورد مطالعه و بررسی قرار می

های دینی و اعتقادی از جمله فریضه دهد. در خصوص اثرات آموزهمحیط زندگی اجتماعی را مورد ارزیابی قرار می سالمت روانشناختی، روابط اجتماعی و

سانى که ایمان آوردند و اعمال صالح کخداوند متعال در قرآن مجید فرموده:  توان به موارد چندی اشاره کرد:عبادی نماز بر سالمت روان و سبک زندگی افراد می

وا إِنَ  الَ ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُ) شوندند و نماز را برپا داشتند و زکات را پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان است؛ و نه ترسى بر آنهاست، و نه غمگین مىانجام داد

معرفی کرده « شفا»کریم خود را در آیات متعدد  قرآن(. 13( )یهِمْ وَ ال هُمْ یحْزَنُونالصَ الِحاتِ وَ أَقامُوا الصَ الةَ وَ آتَوُا الزَ کاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِ هِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَ

ای ههایی از قبیل: کفر، شرک، نفاق، بخل، حسد، کینه و .... یعنی قرآن درمان و شفای آلودگیهای روان و قلب است. بیماریاست. منظور از شفا، شفا از بیماری

 تهاسسینه در که آنچه برای باشدمی درمانی و است، آمده شما برای پروردگارتان سوی از اندرزی! مردم ایای فرموده که: ر آیه. خداوند دمعنوی و روانی است

 (. 11)( یا أَیهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْکم مَّوْعِظَۀٌ مِّن رَّبِّکمْ وَشِفَاء لِّمَا فِی الصُّدُورِ) .(شماست هایدل بیماری برای درمانی)

 (. از جمله اصول بهداشت10ها یاری جویید )السالم حکایت شده است: برای دردهایتان، از قرآن سالمت بخواهید و با قرآن بر سختیحضرت علی علیهاز 

ر انسان دفی ناامیدی با توکل بر خدا و ن ،برای مثال در قرآن روح امیدهای دینی به آن اشاره شده است: یات قرآنی و آموزهآروانی، مثبت اندیشی است که در 

ه روان اشاره شد ها بر سالمت و بهداشترویکرد شناختی و رفتاری و تأثیر آن، به دو مسئله یدر برخی آیات قرآن. (19( )وَالَ تَیأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِشود )دمیده می

ز بازپسین ایمان آوردند، و ]کار[ شایسته انجام دادند، پس هیچ ترسی بر آنان کسانی )از آنان( که به خدا و رو: است« ایمان به خدا»مسئله ها است که از جمله آن

 .(19)( مَنْ آمَنَ بِالل هِ وَالْیوْمِ اآلخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فاَلَ خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَالَ هُمْ یحْزَنُونَ)  شوند.نیست، و نه آنان اندوهگین می
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 10                                                                                                        حافظ تره باریو  بهنام صحرانورد/ تبیین پدیدارشناسی پیامدهای اقامه نماز جماعت

Islam and Health Journal, 2021; 6(2): 24-35 

بارزه با م یبرد و نوعیم نیرا از ب یریگو انزوا و گوشه ییفردگرا هیاست. روح یشناسقتو و یبندصف انضباط،عامل نظم و  نماز جماعتاز سوی دیگر، 

 به امامت نماز اشخاص، نیترقیو ال نیزکارتریپره دیجا که باو از آن آموزدیهدف را مو  جهت وحدت در گفتار، را دربردارد. نماز جماعت، یغرور و خودخواه

ع و خضو تیسطح دانش و عبود برد ویم انیها را از مها و سوء ظنها و کدورتنهیعلم و تقوا و عدالت است. نماز جماعت،ک هندهدآموزش و الهام ینوع ستد،یبا

شگاه دختر دان انینشجودا یبا سالمت عموم یبه نماز و تجارب معنو ینگرش و التزام عمل یرابطه" در تحقیقی با عنوان دهد.یم شیرا در جامعه اهل نماز، افزا

، توجه و عمل به مستحبات با -102/5 با یو اجتماع یفرد ینماز در زندگ یاثربخش یمؤلفه نیب یدر رابطهضریب همبستگی( ) rکه مقدار ندنشان داد "تهران

به نماز با مقدار  یالتزام عمل ری متغ کل یو نمره -102/5، مراقبت و حضور قلب در نماز با مقدار -393/5انجام نماز با مقدار  یبرا ی، التزام و اهتمام جد-059/5

 احساس حضور خداوند با مقدار یمؤلفه نیب یدر رابطه rمقدار  ن،یبراو معکوس معنادار بود. عالوهی صورت منفبه 50/5روان در سطح  با سالمت -152/5

 با  با سالمت روان -191/5با مقدار  یو تجارب معنو -106/5با مقدار  گرانیدر قبال د تی، احساس مسئول-310/5، ارتباط با خداوند با مقدار -160/5

به نماز و  یعمل نقش نگرش و التزام" تحت عنوان یقیتحق جیراستا، نتا نیهم در(. 10) و معکوس معنادار بود یبه صورت منف زین 50/5سطح در  (-909/5)

و نگرش و التزام  یاز زندگ تیبا رضا یروانشناخت یستیدهد که بهزینشان م "زیتبر انیدانشگاه فرهنگ انیدانشجو یشناختروان یستیدر بهز یاز زندگ تیرضا

 (.16) کنند ینیبشیرا پ یروانشناخت یستیتوانند بهزیبه نماز م یو نگرش و التزام عمل یاز زندگ تیرضا نیهمچن. معنادار داردی تگبه نماز، همبس یعمل

هشی انجام نشده و در این زمینه خالء پژوو ارتباط متغیرها بپردازد، طور مستقیم به بررسی که به های جسته و گریخته در این زمینه، پژوهشیرغم پژوهشعلی

به  گوییخبه دنبال پاس بنابراین، در این پژوهش. زمینه انجام شده است ، تحقیقات بسیار اندکی در ایناهمیت و ضرورت این موضوعو با وجود  شوداحساس می

 :بودیمت اساسی االواین س

 وضعیت حضور دانشجویان، کارکنان و اساتید در نماز جماعت چگونه است؟  -

 ها هستند؟عوامل موثر بر اقامه نماز جماعت و یا موانع موجود کدام -

 نماز جماعت در دانشجویان و کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل چه بوده است؟اجتماعی اقامه  -پیامدهای روانی -

 هاروش و مواد

عنوان یکی از رویکردهای تحقیقات کیفی و توصیفی انجام یافته است. در ی حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و با استفاده ازروش پدیدارشناسی بهمطالعه

محور گیری هدفمند از نوع مالکنفر از افراد متخصص و آگاه با استفاده از نمونه 11اجتماعی نماز جماعت از  -آثار و پیامدهای روانیمنظور بررسی این پژوهش به

شگاه فرهنگیان( نفر از اعضای هیات علمی دان 3نفر از کارمندان و  9نفر از دانشجویان،  21نفر نمونه منتخب ) 11تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. از تعداد 

 ی( و عملی)اسناد باالدست ینظر یمبان اساس بر مصاحبه سواالت بود و اسناد و مدارک علمی افتهیساختار مهیمصاحبه نها، گردآوری دادهابزار بودند. روش و 

 گردید.  میتنظو نیز سواالت پژوهشی،  پژوهش

ا هصورت حضوری مراجعه کردند. در مورد هدف پژوهش به آنهندگان در پژوهش بکنپس از هماهنگی الزم با مسئولین دانشگاه، محققین به مشارکت

 یرند،گمی قرار استفاده مورد پژوهش هدف راستای در فقط وآوری شده کامال محرمانه بوده ها اطمینان داده شد که اطالعات جمعو به آن عات کافی ارائه شداطال

ا با هتمامی مصاحبه انصراف دهند. همکاری ادامه ازتوانند می داشتند تمایل که زمان هر وکرده  مشارکت پژوهش در داوطلبانه شدکه داده ختیارا هاآن بهو نیز 

صورت رو در رو و فردی در مکانی ساکت مانند کالس، یا دفتر کار انجام شده و تا کسب توصیفی غنی از موضوعات دقیقه و به 35-10نمونه منتخب به مدت 

ها بر روی کاغذ پیاده و به صورت مکتوب تهیه گردید. سپس با استفاده از روش تحلیل متن آن ،هر مصاحبه یپس از اجرایافت. به پژوهش ادامه می مربوط

 نیضاممقوالت و م یابیدر اعتباربندی شد. ها شناسایی و جهت پاسخگویی به سواالت پژوهشی، طبقهها و مضامین اصلی و فرعی آنکدها، مقوله مضمونی،

پژوهش  ایهافتهیتناسب  اریتحقق مع ی. برااستفاده شده استمسئله عمق  منطق و اریکنندگان و معتناسب، خود مشارکت اریشده از سه مرحله معاستخراج

، میمفاه نمودن لیتکم برای کنندگانتسه نفر از مشارک از نی؛ همچنگردید دییو تأ شیها پاالفرهنگ در دانشگاه یهنفر از متخصصان حوز 3 یحاضر از سو

و  یوستگیمصاحبه از نظم و پ انجری شد، تالش هاآن لتحلی و هادر روند مصاحبه زیمنطق و عمق مسئله ن اریتحقق مع یاستفاده شد. برا نیها و مضاممقوله

 در. ودش آورده آن ابعاد و هاو با توجه به مشخصه اتجزئی با همراه مبسوط، طور طول مصاحبه به در آمده دستبه هایافتهیو  گردیدهبرخوردار  یمناسب یتوال

 خاطر به را هاگفته و هانشیمباحث، نظرها، ب یتمام تواندینم هاافتهی لیتحل ندیپژوهشگر در فرا نکهیا لیبه دل ها،ادنوشتیاستناد به  اریتحقق مع یبرا ت،نهای

 هاتخرج از دادهمس هایادنوشتی به هامصاحبه لیانجام و تحل ندیتا در فراند تالش کرد انپژوهشگر نه،یزم نی. در اابدییضرورت م هاادنوشتیاز  هاستفاد اورد،بی

ستفاده اآزمون و پایایی توافق بین دو کدگذار )توافق درون موضوعی( های پایایی بازشده، از روشهای انجامکنند. همچنین، برای محاسبه پایایی کدگذاری استناد

روزه توسط پژوهشگر  20ها دو بار در یک فاصله زمانی شده و هر کدام از آن مصاحبه انتخاب 3گرفته، تعداد های انجامآزمون از میان مصاحبهشد. در پایایی باز
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16               Explaining the phenomenology of consequences of congregational prayer/ Sahranavard B, Tarebari H 
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درصد بود پس  95دست آمد،که چون باالتر از درصد به 96درصد و  05پایایی توافق بین دو کدگذار در این پژوهش به ترتیب  آزمون وکدگذاری شد. پایایی باز

 مورد تائید قرار گرفت. 

 یبرانابراین ب. فتپذیرها و سپس نگارش توصیفاتی متنی و ساختاری صورت دار به درون تِمهای معنیاز طریق تقلیل گزارهدست آمده، هبهای تحلیل داده

 ،یگذارکد یراهنما جادیها، ا)مرور دادهی با استفاده از هفت مرحله متوال نیشبکه مضام لیراهبرد تحل، از در این پژوهش شده یآورجمع یهاداده لیو تحل هیتجز

تفاده ها( اسها و نوشتن عاملداده ریها تا مرحله اشباع، تفسپاسخ یها، کدگذارپاسخ یبندمصاحبه، طبقه یراهنما یهاها با استفاده از پرسشداده یسازمانده

 گردید.

 هایافته

مفهوم بوده که در قالب سه مضمون اصلی فردی،  93ها، دست آمده از مصاحبهدست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که تعداد مفاهیم اولیه بهنتایج به

یت و اجتماعی، افزایش معنوشامل مضامین فرعی )تقرب به خدا، التزام به اخالق اسالمی و تعالی انسان(، اجتماعی و خانوادگی، شامل مضامین فرعی )انسجام 

 (.3و  1، 2تنی، بهداشت روانی و فضیلت اخالقی( تقسیم شدند )مندرجات جداول -روان هایشدن تنشتقویت الفت اجتماعی( روانی، شامل مضامین فرعی )کم
 

 و پیامدهای فردی نماز جماعت آثار .1جدول 

 كد مصاحبه شونده مفاهیم مضامین فرعی مضمون اصلی

 فردی

 تقرب به خدا

 ،رهایی از شیطان ،ترس از خدا ، باالترین مرتبه عبودیت،(شکر منعم )خدا

در میان گذاشتن اسرار خود با هی، عمل به امر ال ،خدایاد  هی،انجام تکلیف ال

 ، کسب قدرت معنویشناخت خدا ،تقویت ایمان ،اتکای به خدا ،خدا

 ، 21 م ،9 م ،0 م ،3 م

 29 م ،29 م ،20 م

به اخالق  التزام

 اسالمی

دوری از گناهان، افزایش صبوری، افزایش قدرشناسی، وقت شناسی، داشتن 

 مت انسانی، پرهیز از غیبت، رعایت حالل و حرام،کرا نظم در امورات،

 خلقی، مهربانی، رعایت ادب، خوشامانت داری ،صداقت

 ،25 م ،9 م ،0 م ،1 م ،2 م

 20 م ،20 م ،21 م ،23 م

 تعالی انسان

ریزی و داشتن نظم در کارها، آمادگی برای پذیرش مرگ، پاکی جسم و برنامه

جان، سعادتمندی در دنیا و آخرت، رفع نیازهای فطری و فردی، عاقبت به 

 خیری، داشتن تفکر منطقی، خودشناسی، افزایش معرفت، قوت قلب بیشتر،

 داریخویشتن

 ،0 م ،9 م ،0 م ،1 م ،1 م

  ،21 م ،21 م ،22 م ،6 م

 20 م ،29 م ،29 م

 

 و پیامدهای اجتماعی و خانوادگی نماز جماعت آثار .2 جدول

 كد مصاحبه شونده مفاهیم مضامین فرعی مضمون اصلی

اجتماعی و 

 خانوادگی

 انسجام اجتماعی

 ها در جامعه،پذیری، دوری از حاشیهتعهد اجتماعی، افزایش مسئولیت

خانواده و جامعه، پایداری کم شدن اختالفات، افزایش وفاداری اعضای 

 های همدیگرشخصیت اعضای خانواده، رفع گرفتاری

  ،20 م، 21 م ،9 م ،0 م ،3 م

 29 م ،29 م

 افزایش معنویت
امید به زندگی اخروی، تقویت ایمان در خانواده و جامعه، قوام دین در 

 جامعه و خانواده

  ،25 م ،9 م ،0 م ،1 م ،2 م

 20 م ،20 م ،21 م ،23 م

تقویت الفت 

 اجتماعی

پوشی از خطای یکدیگر، الگودهی به فرزندان، تربیت صحیح چشم

فرزندان، صبوری اعضای خانواده و جامعه، افزایش احترام در خانواده و 

دردی، احساس سبک باری جامعه، پایبندی به ثبات خانواده، افزایش هم

 اعضای خانواده و جامعه

  ،6 م ،0 م ،9 م ،0 م ،1 م ،1 م

 ،29 م ،29 م ،21 م ،21 م ،22 م

 20 م
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 35                                                                                                        حافظ تره باریو  بهنام صحرانورد/ تبیین پدیدارشناسی پیامدهای اقامه نماز جماعت
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 آثار و پیامدهای روانی نماز جماعت .3 جدول

 كد مصاحبه شونده مفاهیم مضامین فرعی مضمون اصلی

 روانی

های کم شدن تنش

 تنی -روان

کاهش استرس، کاهش حسادت، کاهش غرور و خودبینی، 

 آوری بیشتر و کاهش افسردگیکاهش اضطراب ، تاب

 ، 21، م 9، م 0، م 3م 

 29، م 29، م 20م 

 بهداشت روانی

گاه، رهایی از پوچی، کسب آرامش، احساس داشتن تکیه

افزایش اعتماد به نفس، ثبات شخصیت، افزایش شادی و 

 امیدواری به آینده نشاط، شوق درونی، ورزش روح و جان،

، 25، م 9، م 0، م 1، م 2م 

 20، م 20، م 21، م 23م 

 فضیلت اخالقی
، زدایییابی در زندگی، غفلتمعنا سازی، تزکیه نفس،خود

 احساس امنیت معنوی

، 0، م 9، م 0، م 1، م 1م 

 ، 21، م 21، م 22، م 6م 

 20، م 29، م 29م 

 گیرینتیجه و بحث

 نهی و معروف به امر برای سازیدارد. زمینه افراد جامعه ارتقای سطوح رفتار در گوناگونی آثار و هانقش جماعت، نماز هاقام داد که نشان پژوهش هاییافته

 بردن ینب از پذیری،نظم فرهنگ انسجام، و وحدت ایجاد متقابل، اعتماد ایجاد مؤثر، و راغبانه ارتباطات اجتماعی، روابط تسهیل برابری، و برادری ایجاد منکر، از

 کاهش و برابری ایجاد مشارکتی، و مشورتی فرهنگ ترویج سازمان، در معنویت ارتقای توحیدی، معنایی نظام تحکیم منکرات، از بازدارندگی طمع، و حرص

 و میاریه افزایش سازمانی، شهروندی رفتارهای بردن باال تحمل، یهآستان بردن باال تعارض، حل پیشگیری و سازمانی، تعهد افزایش اجتماعی، بندیطبقه

 ارکردهایک جمله از انسانی حقوق رعایت و فروتنی خداشناسی، اجتماعی، مسئولیت احساس سازمانی، تخلفات از پرهیز مخر ب، کاری رفتار از اجتناب همکاری،

 باشد.می نماز

 زندگی بکس. است داده روی آن در بسیاری هایدگردیسی و است یافته مهم نمودی نیز زندگی سبک مساله اجتماعی، هایشبکه گسترش با و میان این در

 یل،تحص کار، و کسب تا عبادت و نماز از زندگی شئون همه و دارد قرار عبودیت عالی آرمان تحت که است رفتاری انضباط و اسالمی آداب نمازگزار، انسان

 بدین. شدبخمی الهی صبغه و داده قرار بندگی مسیر در را...  و ظاهری آراستگی مصرف، و تولید گفتن، سخن هنر، و معماری خوراک، بهداشت، معاشرت، تفریح،

 یک و داریبی زنگ یک هاست،نتیجه و هاراه ها،تکلیف ها،مسئولیت دهندهنشان که مسلمانی، راه روشنگر و اسالم مکتب اصول خالصه عنوان به نماز، گونه

 هک ابعادی. خواهدمی اجتماعی و فردی ابعاد همه در جانبههمه تعهد او از و دهدمی برنامه و سبک انسان، زندگی به و است روزشبانه مختلف ساعات در هشدار

 است. قیدبی فرد زندگی از نماز به پایبند انسان زندگی یمتمایزکننده و شودمی محسوب اسالمی زندگی سبک هایشاخصه از اینمونه کدام هر

جماعت از دیدگاه دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه اجتماعی اقامه نماز  -این پژوهش با هدف تبیین پدیدارشناسی آثار و پیامدهای روانی

علی دنبال یافتن پاسخ به سواالت چندی بودند. ازجمله: وضعیت فهفرهنگیان استان اردبیل انجام یافته است. در راستای بررسی تحقق هدف فوق، پژوهشگران ب

 نشان شپژوه هایه است؟ برای بهبود آن چه اقداماتی الزم است؟ در پاسخ به سواالت فوق، یافتهاقامه نماز جماعت در دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل چگون

ای بهبود و بر اند.گزارش کرده پایین به متوسط و را متوسط جماعت نماز در اساتید و کارکنان دانشجویان، حضور وضعیت پژوهش، در کنندگانشرکت که داد

 در شرکت نماز، احکام با جماعت نماز در کنندگانشرکت آشناسازی مانند: میزان) فردی عوامل دانشگاه از نظر نمونه منتخب، نقشقای وضعیت اقامه نماز در ارت

 خشیبرونق در دانشگاه هایخالقیت جماعت، نمازهای در اساتید و مدیران شرکت روحانی، فرد امامت به جماعت نماز اقامه مانند:) انسانی عوامل ،(مذهبی مراسم

 فضای صاصمانند: اخت) عوامل فیزیکی ،(دانشگاه سطح در شدهانجام تبلیغات میزان غذا، ارائه با جماعت نماز اقامه وقت تداخل فرهنگی، امتیاز اختصاص نماز، به

 اقامه محل ذابج دکوراسیون و معماری بهداشتی، هایسرویس به آسان دسترسی نمازخانه، کافی نظافت و آراستگی کنندگان،شرکت تعداد با متناسب و مناسب

 اعت،جم نماز اقامه داشتن اولویت نماز، اقامه با هاکالس و جلسات وقت تداخل اذان، وقت سر و مناسب پخش نماز، اقامه ستاد وجود :مانند) اجرایی و عوامل( نماز

 باشد.و ضروری میبسیار مهم ( جماعت نماز فرضیه نشدن طوالنی جماعت، نماز وقت سر و مرتب برگزاری

 بر یاریبس موانع کنندگان در مصاحبه، اذعان داشتند کهباشد؟ شرکتموجود چه می موانع یا و جماعت نماز اقامه بر موثر عوامل دوم یعنی سوال بررسی در

 با جماعت امام قوی ارتباط عدم دانشجویان، واالتس به گوییپاسخ عدم جماعت، امام رنگکم از جمله: نقش، دارد وجود دانشجویان گسترده حضور عدم

 جماعت، مازن تطویل دانشگاه، مدیران رنگکم حضور جماعت، امام نبودن الگو نماز، حین در حاشیه به پرداختن نماز، فرهنگ کردننهادینه در ضعف دانشجویان،

 حبوبیتم فقدان نماز، شدن معاش امرار وسیله جماعت، امام رفتار با گفتار انطباق فقدان نماز، فلسفه به باور عدم جماعت، نماز در ریاکاری نماز، شدنسیاسی
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 راحتاست برای نمازخانه محیط از استفاده نماز، ضرورت با دانشجویان آشنایی عدم دانشگاه، محیط در نماز ضعیف تبلیغ دانشجویان، میان در جماعت امام

 شگاهدان محیط از حداکثری استفاده و سویی از جماعت نماز برای مشخص متولی نبود و نماز اوقات با دانشگاه هایبرنامه و عوامل هماهنگی دانشجویان، عدم

 طیلی،تع بدون و سال طول در جماعت نماز برگزاری برای تالش ،(کرونا دوران)خاص  شرایط در نماز برگزاری بر تاکید نماز، برای مناسب مکان تخصیص در

شوند. برای بهبود این وضعیت، نمونه منتخب، راهکارهایی می محسوب عوامل و موانع عنوان به دیگر سوی از آن، تنظیف به توجه و نمازخانه فضای تزئین

 برگزاری نماز، متولیان و مدیران گفتار با اعمال انطباق معارف، غیر و معارف اساتید ظرفیت از استفاده غیرمستقیم، هایشیوه به نماز به دانشجویان مانند: دعوت

انگیز وقش حضور برای زمینه کردن آماده دانشگاه، محیطی در تبلیغات به شایسته توجه تشویقی، ابزارهای از استفاده جذاب، هایشیوه با علمی مسابقات

 شگاه،دان عوامل و مدیران بودن الگو دانشجویان، در درونی هایانگیزه ایجاد و محیط مناسب تمهید عملی، معروف به امر از استفاده جماعت، نماز در دانشجویان

 و هداشتیب هایسرویس به آسان دسترسی نمازخانه، کافی نظافت و آراستگی اداری، کادر شدنپیشقدم جماعت، امام قوی گفتار شیوه و بیان قدرت بودن دارا

 باطارت نوع و جماعت امام نفوذ و شخصیت نماز، به متعهد و ایمان با همکاران و دوستان داشتن جماعت، امام بودن جماعت، روحانی نماز اقامه اولویت وضوخانه،

 برگزارکنندگان فتارر و شخصیت مقبولیت جماعت، نماز و نماز فواید با نماز، آشنایی احکام با آشنایی میزان دانشگاه، نمازخانه بودن دسترس در و مناسب موقعیت او،

 به ماعتج نماز برگزاری مسئولیت تفویض جماعت، نماز کنندگانشرکت با مسئوالن روابط حسن آن، وزیبایی نمازخانه فیزیکی محیط جماعت، نماز اقامه

 افراد ارائه دادند. دینی ارتقاء اعتقادات جماعت، نماز در مسئوالن و اساتید حضور دانشجویان،

جماعت از دیدگاه دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات  اجتماعی اقامه نماز -در راستای تحقق هدف اصلی پژوهش حاضر یعنی آثار و پیامدهای روانی

پیشینه تحقیقات، اسناد و منابع علمی و مصاحبه با افراد و با  دست آمده ازهمفهوم اولیه ب 93، تعداد هاعلمی دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل و بر اساس یافته

بندی شد. آثار و پیامدهای و پیامدهای فردی، اجتماعی و خانوادگی، روانی تقسیم صلی آثارمضمون ا 3استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی، در قالب 

(، 22)قرائتی ، (25)علی بابایی های تحقیقات لتزام به اخالق اسالمی و تعالی انسان( بوده و این نتیجه با یافتها ،قرب به خداتمضمون فرعی )فردی شامل سه 

 خوانی و مطابقت داشت. هم ،(10) و صالحی و حسنی (23)اللهی و مالکی فضل

 ای پژوهشهیافته ت و تقویت الفت اجتماعی( و این نتایج بایمضمون اصلی اجتماعی و خانوادگی، شامل مضامین فرعی )انسجام اجتماعی، افزایش معنو

 بقت دارد. خوانی و مطا( هم10) و صالحی و حسنی (23)اللهی و مالکی فضل(، 22)قرائتی ، (21) نجاتی حسینی

های هروانی و فضیلت اخالقی( بودند و این نتایج نیز با یافت تنی، بهداشت -های روانکم شدن تنششامل مضامین فرعی ) مضمون اصلی سوم یعنی روانی،

ن و منابع آدست آمده باید گفت که در قرهخوانی و مطابقت داشت. در تبیین نتایج بهم (16)و اقبالی و پاکدل  (10)صالحی و حسنی ، (22)قرائتی تحقیق 

 است یاگونهبه آن احکام. کندمی روزافزون را الهی توفیقات و کارهاست انجام در موفقیت عامل ای شده است. نمازاسالمی، به آثار و پیامدهای نماز توجه ویژه

 یخانوادگ و اجتماعی معضالت حل جوابگوی نماز،. دارد روانی و روحی خانوادگی، اخالقی، فکری، اجتماعی، فردی، هایحوزه در زیادی اثرات دقیقش رعایت که

 چرا .شودمی روح و قلب شدن آرام و انسان اخالق و شخصیت ثبات باعث نماز. هاستتعهد انسان و ایمان پرورش برای عملی و علمی مکتب یک نماز .است

چرا که نماز روح اخالص را  .است داده قرار آن در نحوی به را هاارزش تمام خداوند و است الهی هنرنمایی یک نماز .شودمی خدا متوجه حواس همه نماز در که

حرکات خشوعی که تکرار آن در شبانه روز، بذر اخالق و توجه به رضایت خداوند را  ای است از نیت خالص و گفتار نیکو وکند. نماز مجموعهدر انسان زنده می

ه کگیرد، مطرح شده است، چنانسازد و همچنین در روایات بسیاری، نماز به عنوان اولین عملی که در قیامت مورد بازخواست قرار میور میدر نهاد انسان بار

ه نشود تفشود و اگر پذیرشود، نماز است، اگر قبول افتد، سایر اعمال نیز قبول مینخستین عمل بندگان که در قیامت حساب می»: فرمایدمی امام صادق )ع(

چرا که در دین مبین اسالم مقدمات نماز مانند  ؛نماز عدالت اجتماعی و رعایت حقوق دیگران در جامعه را به دنبال دارد «.دیگر اعمال نیز پذیرفته نخواهد شد

 به زور از دیگری گرفته یا در مکانی که از آنکه  تواند در لباسیگزار نمیز هر جهت بدون اشکال باشد و نمازغسل او باید ا مکان و لباس نمازگزار و آب وضو و

 های خود را از اموالکه آلوده به غصب حقوق دیگران باشد و نیازمندی کسی ،ها نماز بگزارد و با توجه به این اصلدیگری است، بدون رضایت صاحبان آن

ال خود مشروع را از مواقع خواهد شد که تمامی اموال ناین شخصی مورد قبول تواند به نماز بایستد و هنگامی نماز چنکرده باشد، با آن اموال نمی دیگران تهیه

شود. می تعبیر" ذکر اهلل"فلسفه اصلی نماز، یاد خداست، که در آیات و روایات از آن به  د.نماز را به پا دار ،رعایت مو به موی شرایط صحت نماز خارج کرده و با

داند و ناظر می شود و همواره در امور خویش خدا رانمازگزار همواره، وجود خدا را در هر لحظه و هر مکان یادآور می هک ذکر اهلل از آن جهت دارای اهمیت است

ادق )ع( در امام ص .شودی اعمال انسان زدوده میگیرد و اعمال ناشایست و پلید، از کارنامهی زندگی انسان قرار میاعمال نیک و شایسته، سرلوحه بدین ترتیب،

مغفرت و آمرزش الهی است، زیرا در  وسیله زدوده شدن گناهان ونماز . «باید هنگام انجام کارهای حالل و حرام به یاد خدا باشد انسان» :فرمایدین زمینه میا

سیاهی، از  ی شرک و ظلم و، و زنگارهارودها ازمیان میناهان و آلودگیشود و در نتیجه گصورت توجه و حضور قلب در نماز، انسان به خداوند نزدیک می

 . گرددها پاکیزه میکند که انسان با شستن بدن در آن، از آلودگی)ص( نماز را به رودی زالل تشبیه می بندد. پیامبری دل انسان رخت برمیصفحه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             8 / 12

http://iahj.ir/article-1-254-en.html


 31                                                                                                        حافظ تره باریو  بهنام صحرانورد/ تبیین پدیدارشناسی پیامدهای اقامه نماز جماعت

Islam and Health Journal, 2021; 6(2): 24-35 

سپس  ایستد وحالتی مملو از ضعف و ناتوانی میانتهای خداوند با آدمی در برابر عظمت بی ،، چرا که در نمازشکندنی و غرور انسان را درهم میماز خودبین

شمارد و در نتیجه کبر و غرور که عامل هالکت و تباهی انسان است، به یکباره انتهای خداوند میای ناچیز در برابر عظمت بیساید و خود را ذرهسر به خاک می

ها از شرک واجب کرده است و نماز را برای دوری از خداوند ایمان را برای پاکسازی انسان: »فرمایدی وجودی نماز میعلی )ع( نیز پیرامون فلسفه. ریزدفرو می

دانیم هر یک از نمازهای واجب، زمان مخصوص به خود که میچنان. کندباط و پاکیزگی و طهارت ظاهری را در انسان تقویت میضنماز روح ان«. آنان از تکبر

مه شک این برناشود، بیزمان مشخصی به جا آورد. تاخیر و یا تقدیم در اقامه آن موجب بطالن نماز یا کیفر الهی می دارد و انسان موظف است که نماز را در

 است کمالی چه .دهد و در نتیجه دیگر اعمال انسان نیز در سایه نظم همواره با موفقیت و کامیابی همراه استمنظم، روح نظم را در انسان پرورش می دقیق و

 نشود. یافت نماز در اما باشد ارزشمند انسان برای که

 به توانمی اهارزش این شود. از عصاره روشن بهتر نماز جامعیت تا خاصی داشته باشند توجه شده نهفته نماز در که کماالتی و هاارزش به مسئولین امر باید

 و دالتع و تقوی و علم دهندهالهام برابری، و اخوت روح کنندهتقویت مسلمین، و اسالم عظمت و عزت و قدرت اهرم شناسی،وقت و انضباط تبلور الفت، معیار

و  نماز نه تنها قرب .گرددمی متبلور نماز در که کرد اشاره...  و طبقاتی اختالف و و بدخواهی غرور خودبینی و و کینه و نفاق از بازدارنده خضوع، و عبودیت

دمی نقش که در بهبود زندگی آ آثاری شمار است،بی بلکه تاثیرات آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان نیز ؛آوردارمغان مینزدیکی به خداوند را برای انسان به 

گیری یجهتوان نتبنابراین می .رودسوی کمال و سعادت، پیش میرفته به، جامعه رفتهشمار آنرپا داشتن نماز، با توجه به آثار و فواید بیبشک با بسزایی دارد و بی

 د.باشهای ذیربط و در نهایت عوامل تاثیرگذار در این حوزه ضروری میها و ارگانجدی سازمان هنمازدر ابعاد مختلف، نیاز به اراد که برای کاربست آثار کرد

 

 پژوهش هایمحدودیت
 روش از استفاده حاضر با تحقیق. شود توجه هاآن به باید آینده هایپژوهش در که بود هاییمحدودیت دارای ها،پژوهش سایر مانند نیز مطالعه این

 روش به ابزار ودنب گرفت. محدود صورت اردبیل استان فرهنگیان دانشگاه در مسئولین و کارمندان و اساتید تحصیل، به شاغل دانشجویان بر روی پدیدارشناسی

 سالهیک تعطیلی شرایط به توجه گرفت. با صورت 2366-2155 تحصیلی سال طول در مطالعه این همچنین. بود حاضر تحقیق هایمحدودیت از پدیدارشناسی

 رخیب رسدمی نظر به دیگر، سوی از. دارد بسیاری تامالت به نیاز کرونا، پاندومی و اپیدمی دلیل به هاآموزش دانشگاه بودن مجازی و دانشجویی سراهای

 .ورزیدندمی امتناع افراد اسامی و مصادیق ذکر از یا و داشتند را خودشان خاص هایکاریمحافظه آن، ضبط و ثبت به توجه با مصاحبه فرایند در شوندگانمصاحبه

 

  كاربردی پیشنهادهای

 به ننااجو بجذ طرفی از ،نیست هپوشید بر کسی( ع)معصومین  هسیر و تیاروا ،لهیا تیاآ سساا بر جماعت یهازنما و مسجد در رحضو ارزش و همیتا

 بجذ جهت متناسبی یهارهکارا که میکند بیجاا نیاجو دوره یهایژگیو ،باشدمی مرا نمتولیا یهاغدغهد از و یجد مسئله سالمیا رکشودر مهم مرا ینا

 .دشو دهستفاا نماز به هاآن

 با باید جماعت ائمه. است مهم دانشجویان با طتباار اریبرقر در او جتماعیا رتمها و جماعت مماا ینیکو یخو و خلق و خالقیا ،علمی یصالحیتها -2

 .باشند شناآ انجو نسل نیروا و تربیتی مسائل

 . باشند شتهدا نناآ بجذ در ایهعمد سهم ندامیتو زنما در نکنندگاشرکت با میزآامحترا و شایسته ردبرخو و مسئولین توسط هندزموآ و مگر محیط خلق -1

 یفرهنگ ساعت مانند هافرصت سایر و جماعت نماز مراسم برگزاری خالل در نماز، با رابطه در روایات و آیات از استفاده با مذهبی پرمحتوای هایآموزش  -3

 .شود بینیپیش دانشجویان برای

 اقامه ستاد دستورکار در باید موضوع این و است موثر جماعت زنما و مسجد یسو به آنان دادن سوق در هانمازخانه و مساجد ستگیآرا و یظاهر یباییز -1

 .گیرد قرار فرهنگیان دانشگاه مسئولین و نماز

 با توانندمی انشگاهد مسئوالن و بوده اثرگذار الهی فریضه این انجام به دانشجویان ترغیب و انگیزه ایجاد در اساتید بیشتر مشارکت و کالس ساعت تنظیم -0

 هایگروه یلتشک طریق از جماعت نماز برپایی در دانشجویان بیشتر مشارکت. آورند فراهم را جماعت نماز در دانشجویان حداکثری حضور زمینه بهتر، ریزیبرنامه

 .گیرد قرار امر متولیان کار دستور در باید مدارس، مسئوالن سوی از هاآن تکریم و پذیرش و دانشجویی فعال

 

 پژوهشی پیشنهادهای

 .دهند انجام های دیگر نیزنمونه و هاروش سایر با را مشابهی تحقیق بعدی، محققان که گرددمی پیشنهاد -2

 . گیرد قرار پژوهش مورد جماعت نماز به دانشجویان جذب عوامل بعدی مطالعات در شودمی پیشنهاد -1
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 . گیرد قرار دقیق تحلیل و بررسی مورد نماز به دانشجویان عملی التزام و نگرش بعدی مطالعات در شودمی پیشنهاد -3

 دانشجویان معنویت و دینداری میزان بر 26 کووید و کرونا تاثیر مجازی، هایآموزش و هادانشگاه تعطیلی و زندگی سبک تغییر به توجه با شودمی پیشنهاد -1

 .گیرد قرار جدیدی هایپژوهش مورد نماز، اقامه میزان ویژهبه و

 

 در انجام این پژوهش هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد. منافع: تضاد

  تشکر و تقدیر

دانند تا از همکاری مسئولین دانشگاه و کلیه کسانی که در مراحل مختلف به پژوهشگران مساعدت و یاری نمودند تشکر و قدردانی خود فرض می محققان بر

 نمایند.
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