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Abstract
The present article examines the pathology of programs to promote and develop
the culture of prayer as an important indicator for future planning of the education
system. Cultural work and programs to promote and develop the culture of prayer
for students in general, is one of the policies of the Vice Chancellor of Culture at the
Islamic Azad University. Each phenomenon may be exposed to different damages; it
is necessary to study the planning approach of the situation of offering prayers and
identify its harms. By identifying weaknesses and injuries, comprehensive plans can
be achieved to further strengthen prayer promotion and development programs. This
research is a survey, applied and descriptive and analytical in terms of correlation.
The statistical population is all students studying at the Islamic Azad University of
Sirjan. In this study, 364 students were randomly selected for sampling. According
to the research results, the average index of extension programs for prayer is 2.54,
which means that it is average to low. This index has the highest correlation with the
Congregational Imam index (r = 0.50), followed by professors, officials and staff (r
= 0.40) and finally, with the university mosque index (r = 0.24). In the following,
the relationship between the institutionalization index and the independent variables
of the research can be examined. The highest correlation for the awareness index is
"r = 0.28" and for religious missionaries is "r = 0.27".
Keywords: Programs, Promotion and Development, Prayer, Cultural Trustees
(Professors, Imams), Physical Environment of the University Mosque,
Awareness, Rewards.
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چکیده
مقاله حاضر به بررسی آسیبشناسی برنامههای ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز به عنوان یک شاخص
مهم در جهت برنامهریزیهای آینده نظام تعلیم و تربیت پرداخته است .کار فرهنگی و برنامههههای تهرویج و
توسعه فرهنگ نماز برای دانشجویان بهطور عام ،یکهی از سیاسهتههای معاونهت فرهنگهی در دانشهگاه آزاد
اسالمی است .هر پدیدهای ممکن است در معرض آسیبهای متفاوت قهرار ییهرد؛ ضهرورت دارد رویکهرد
برنامه ریزی وضعیت اقامه نماز مورد کنکاش قرار ییرد و آسیبهای آن شناسهایی شهود .بها شناسهایی نقها
ضعف و آسیبها می توان به برنامهای جامع در جهت تقویت هر چه بیشتر برنامههای تهرویج و توسهعه نمهاز
دست یافت .این پژوهش پیمایشی ،کاربردی و از نظر اجرا توصیفی و تحلیلی از نوع همبستگی است .جامعه
آماری کل دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان است .در این نوشتار برای
نمونهییری به صورت تصهادفی  960نفهر از دانشهجویان انتبهاب شهدند .براسهای نتهایج پهژوهش ،میهانگین
شاخص برنامههای ترویجی اقامه نماز  ، 2/10یعنی متوسط به پایین است .این شاخص بیشهترین همبسهتگی را
با شاخص امام جماعت ( )r=8/18و بعد استادان ،مسهوونن و کارکنهان ( )r=8/08و در نهایهت ،بها شهاخص
مسجد دانشگاه ( )r=8/20دارد .در ادامه ،می توان ارتبا شاخص نهادینه کردن را با متغیرهای مستقل تحقیق
مورد بررسی قرار داد .بیشترین میزان ارتبا برای شاخص آیاهسازی « » r=8/20و مبلغان مذهبی«» r=8/21
است.
کلیدواژهها :ترویج و توسعه ،اقامه نماز ،متولیان فرهنگی (استادان ،امام جماعت) ،فضای فیزیکی مسجد دانشگاه،
آیاهسازی ،پاداش.
 .نویسنده مسوول :استادیار یروه معارف ،واحد سیرجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سیرجان ،ایران
 .کارشنای ارشد جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی ،سیرجان ،ایران
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بیان مسأله
9

نماز از جمله نماز از جمله وانترین عبادتها و عالیترین شکل ارتبا عاشهقانه بها خداونهد
است .نماز یک ضرورت مطلق بوده ،از شرایط اساسی زندیی انسان به شمار میرود کهه نبایهد در
حاشیه فعالیتهای روزمره زندیی قرار ییهرد؛ بلکهه بایهد در مهتن و سهاختار زنهدیی انسهان تنظهیم
شود 2.از منظر امام خمینی(ره) نماز نسبة جامعه است؛ نسبهای کهه پروردیهار بهرای رههایی جهان
قدسی انسان از قفس طبیعت ،تجویز کرده است .ایشان مهیفرماینهد« :حقیقهت ایهن عبهادت الههی و
نسبه جامعه برای خالصی این طایرهای قدسهی از قفهس تنگنهای طبیعهت بهه کشهف تهام محمهدی
ترتیب داده شده و به قلب مقدسشان نازل شده است« ». ...این نسبه کامل که ترکیب قدسهی الههی
است؛ همانند دیگر افعال و احکام الهی برپایه حکمت و قوانین حضرت حق بنها نههاده شهده اسهت»
(امام خمینی.)98 :9960 ،
اساسیترین اقهدام بهرای نیهل بهه توسهعه و اقامهه نمهاز در جامعهه «برنامههریهزی ،بسترسهازی و
فرهنگسازی توسط نهادهای متولی ،به ویژه دانشگاه» است .قرآن کریم میفرماید از ویژییههای
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یاران خداوند آن است که« :الذين ِإن مكناهم ِفي األ ِ
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عاق َبة األمور» (حهج :)09/آنهها کسهانی هسهتند کهه هریهاه در زمهین بهه آنهها قهدرت
ع ِن العنك ِو و ِلل ِه ِ
ببشیدیم ،نماز را برپا میدارند و زکات میدهند و امر به معروف و نهی از منکر میکنند.
بهترین زمان شکل ییری شبصیت فرد و نهادینه شهدن ارزشهها و فرهنهگ« ،مقطهع جهوانی»
است .ثبات شبصیت هر انسان در این زمان آغاز می شود و به هر صورت شکل میییهرد .جوانهان
متأثرترین قشر در اجتماع هستند که تمایالت و یرایشهایشان آنها را متوجهه اهدافشهان مهیسهازد.
باید حقیقت و لذت نماز برای افراد جامعه تبیین شود و جوانان و نوجوانان بهه مسها ل معرفتهی آشهنا
شوند .باید با تقویت انگیزه های معنوی ،آنها را به سمت معنویت سهو دههیم .میهزان مشهارکت در
نماز تحتتأثیر عوامهل مبتلفهی اسهت و همچهون هههر نههاد دیگهری ،از تحهونت اجتمهاعی متهأثر
میشود و هر نوع تغییر اجتماعی میتواند بر میزان مشارکت دانشجویان در نماز تأثیر بگذارد.
 .9پیامبر اکرم(ص) فرمودند :پاکیزهترین و بلندترین اعمال که شما را به عالیترین درجه قرب الهی میرساند و بهترین
چیزی است که خورشید بر آن میتابد ،ذکر و یاد خداست (بحاراننوار ،9098 ،ج .)969 :18
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از طرفی ،یکی از مسا ل مهم در ارتبا با موقعیت و وضعیت دانشهجویان در جامعهة در حهال
یهذار ایهران ،فاصهله یههرفتن و یهذار جامعهه از وضهعیت سههنتی بهه صهنعتی ویسهترش چشههمگیر و
روزافزون مدرنیته است که بهر اثهر آن ،قشهر جهوان و دانشهجو دچهار نهوعی سهردریمی ،نهاآرامی،
تشویش ،تردید و دودلی در شکلییری باورها و اعتقاداتشان شدهاند .باید توجه داشت قشهر جهوان
و دانشجو نقش فعالی نیز در پیشگیری و بازدارندیی از هویتهای آسیبدیهده و نهامطلوب دارنهد.
این امر محقق نبواهد شد ،مگر با داشتن مهارت مقابله بها آسهیب ،عهزت نفهس ،دریافهت حمایهت
اجتماعی و القای امید .دین و معنویت نقشی اساسی در عزت نفس و سالمت روان دارد.
امروزه سازمانهای دانشگاهی و آموزش عالی همچون سایر نهادههای اجتمهاعی ،فرهنگهی و
اقتصادی برای مقابله خردمندانه با چالشها و نیازهای پیش رو ،توجه ویژهای به اهداف ،وظهایف و
کارکردهای خود مبذول میدارند .یکی از مهمترین کارکردها و اههداف ،فرهنهگ و تبیهین رابطهه
میان آموزش عالی با فرهنگ و نیازهای جدید جامعهه اسهت .ایهن رویکهرد نمایهانگر آن اسهت کهه
پرداختن به موضوعات فرهنگی نقشی راهبردی در توسعه دارد و در آینده نیز بهیش از پهیش ،نقهش
خواهد داشت .برآوردن این نیاز مستلزم آیاهی و شناخت از فرصتهها ،محهدودیتهها و تهدیهدها
در عرصه های اجتماعی و فرهنگی است .قرار یرفتن در تقابل دویانهه «سهنت/مدرنیته» ،بهر شهدت
تهدیدات ،محدودیت ها و تعارضات افزوده است .تزلزل ارزشها و باورهای پیشهین جامعهه و عهدم
شکلییری نظم و ارزشهای جدید (منطقی ،)9909 ،زمینههسهاز متبهادر کهردن ابههامههایی دربهاره
درستی یا نادرستی روابط اجتماعی به ذهن کنشهگران اجتمهاعی جهوان جامعهه اسهت .ایهن ابههامهها
میتواند زمینه شکل ییری ذهنیهت منفهی کنشهگران نسهبت بهه اقهدامات و طهر ههای برنامههریهزان
اجتماعی ،افول روحیه مشارکت جویی و در نهایت ،کنارهییری یا مقاومت در برابر فرهنگ رسمی
را فراهم آورد .متفکران و برنامهریزان اعتالی جامعه از این عامل به عنوان پدیدهای «آسیبمند» یاد
میکنند.
اهداف و چشماندازهای فرهنگی دانشگاهها همواره برمبنهای توسهعة فرهنگهی و مشهارکت در
برنامه های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز مطر میشوند .این برنامههای فرهنگی نقشی مؤثر در
روحیه مشارکت و هویت جمعی و دینی دانشجویان خواهند داشت .یکی از سیاستههای مهدیریت
فرهنگی در دانشگاه آزاد اسالمی ،ترویج و توسعه فرهنگ نماز برای دانشجویان بهطور عام ،اسهت.
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با وجود این ،آنچه در مراکز آمهوزش عهالی جامعهة مها روی داده ،عهدم توفیهق دسهتیابی بهه ایجهاد
فرهنگ نماز است .بهرغم اینکه ستاد اقامه نماز در معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی بها ههدف
تقویت ،توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در میهان دانشهگاهیان و نیهز تشهریس فلسهفه نمهاز و تبیهین
جاذبه های آن برای دانشهجویان بها تهیهه ،تهدوین دسهتورالعملهها ،سیاسهتیهذاریههای اجرایهی و
برنامه های متعدد در پی ترویج و توسعه این فریضه مهم در دانشگاه هست؛ اما به نظهر مهیرسهد کهه
واقعیت موجود در دانشگاه همسو و موافق با این برنامهها نیست .واحدهای دانشگاهی ما نتوانستهانهد
با توجه به میراث فرهنگیِ ملی ه منطقهای خود رسالت فرهنگهی خهویش را انجهام دهنهد .ازایهنرو،
پرداختن به بحث برنامه های تبلیغ ،ترویج و توسعه نماز برای شناسایی و علهتیهابی و نیهز رفهع ایهن
آسیبها و موانع ،قابل توجه است .متغیرهایی کهه در ایهن پهژوهش مهورد بررسهی قهرار مهیییهرد،
عملکرد متولیان فرهنگی و یروههای مرجع علمی دانشهگاه اسهت .در تعریهف یهروه مرجهع آمهده
است« :یروه مرجع یروهی را میسازند که فرد خود را با آن ،یکی میداند .اندیشهها و افکارش را
از آن میییرد و همواره درستی یا نادرسهتی اندیشهههها و افکهارش را بها معیارههای آن مهیسهنجد»
(ساروخانی.)981 :9918 ،

تعریف مفاهیم
فضاسازی « :حس مکانی به معنهای ادرا

ذهنهی مهردم از محهیط و احساسهات کهم و بهیش

آیاهانه از محیط خود است ،که شبص را در ارتبا درونی با محیط قرار میدهد؛ بهه طهوری کهه
فهم و احسای فرد با زمینه معنایی محیط پیوند میخورد و یکپارچهه مهیشهود» ( فالحهت:9901 ،
 .)11این حس عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکهانی بها خصوصهیات حسهی و رفتهاری
ویژه برای افراد میشود.
آگاهسازی :روان شناسان اجتماعی بر این باور هستند که میهزان کمهی و کیفهی اطالعهات و
آیاهی فرد درباره موضوع یا شبص مورد نظر ،میتواند بر شکلییری و تکوین مهؤثر باشهد .ایهر
فردی نسبت به موضوعی آیاهی نزم را نداشته باشد ،طبیعی اسهت کهه نگرشهی ههم نسهبت بهه آن
ندارد .اما به دلیل پیچیدیی جهان امروز ،همه قادر نیستند اطالعات نزم را به طور مستقیم و دسهت
اول به دست آورند (بهپژوه.)91 :9909،
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تشویق و پاداش :وسیله و ابزاری در دست مسوونن سازمان است تا با ایجاد سهازوکارهای
دفاعی معین (نظام پاداش دهی) رفتار افراد را در جهت مطلوب تقویت کنند و بدان سو سو دهنهد.
نظام پاداش مهمترین بعد برای افزایش بهره وری در یک سهازمان اسهت (سهیاریفهرد و همکهاران،
.)98 :9911
نهادینه کردن :فراهم آوردن زمینه ها و شرایطی است که موجب ثبات ،پایهداری و فراییهر
شدن رفتارهای مطلوب شود ( اسکات.)2889 ،

سؤال اصلی
برنامه های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در دانشگاه آزاد اسالمی تا چه میزان موفق بهوده
است؟

سؤاالت فرعی
 . 9عوامل مؤثر در نهادینه کردن نماز و اقامه آن در دانشگاه کدام است؟
 . 2عملکرد مسوونن دانشگاه در نهادینه کردن نماز در دانشجویان چه تأثیری دارد؟
 .9آسیبها و کاستیهای این برنامه چیست؟
 . 0آیا عملکرد متولیان امور فرهنگی دانشگاه در زمینه تهرویج و توسهعه فرهنهگ اقامهه نمهاز،
مؤثر بوده است؟

ادبیات تحقیق
رضا فرهادیان ( )9908در پژوهش خود با عنوان «عوامل مؤثر در یرایش نوجوانان و جوانهان
به نماز» مییوید :هیچ تربیت و آموزشی بدون زمینهسهازی ،موفهق نیسهت .وی بهه بررسهی عناصهر
تأثیریذار در محیط خانه ،مدرسه و جامعه پرداخته و بیان کرده است که ایر در القای یهک ارزش
معنوی (نماز) و رساندن پیام و بیان رو آن ،این عناصر عمالً یکدیگر را نفی کنند و ههر کهدام راه
و هدفی متفاوت و مغایر با یکدیگر بپیمایند ،در ذهن فرد تناقض به وجود میآورند و پیام منجر بهه
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ایجاد انگیزه ،شو  ،اراده و عمل نمیشود.
زهرا پاکدل ( )9908به پژوهشی با عنوان «بررسی راههای جذب دانشآموزان به اقامه نماز»
پرداخت و به این نتیجه رسید که اقامة نماز جماعت در مقطع ابتدایی شهرستان قزوین ،نمازخوان
بودن پدر و مادر ،شرکت مدیران و مربیان پرورشی و معلمان در نماز جماعت مدرسه ،امکانات
مدرسه و ...همگی از عوامل مؤثر در جذب دانشآموزان به نماز به شمار میروند.
فاطمهزهرا بیگدلی و خداببش احمدی ( )9901در پژوهش خود با عنوان «عوامل مرتبط با
میزان شرکت کارکنان در نماز جمعه» ،مشبصات دمویرافیک ،وضعیت شرکت در نماز جمعه و
عوامل فردی ،خانوادیی و اجتماعی مرتبط با شرکت در نماز جمعه را بررسی کردهاند .براسای
این پژوهش ،دو عامل «نگرش و اعتقاد به نماز جمعه» و «میزان تقیدات مذهبی افراد» بیشترین تأثیر
را در شرکت یا عدم شرکت در نماز جمعه داشتهاند .همچنین افزایش تقیدات مذهبی ،تالش برای
بهبود نگرش و افزایش اعتقاد نسبت به نماز جمعه ،انجام اقداماتی در جهت فراهمسازی تسهیالتی
برای شرکت افراد به صورت خانوادیی و در قالب یروههای همکاران ،هممحلی ،هممسجدی و
سایر یروهها در نماز جمعه و فراهم سازی تسهیالت تردد رایگان و راحت به نماز جمعه ،میتواند
موجب افزایش میزان مشارکت افراد در نماز جمعه شود.
مسعود حسینچاری ،راضهیه نصهیرزاده و نهرجس عرفهانمهنش ( )9918در مقالههای بها عنهوان
«مقایسه نگرش و پایبندی دانشجویان ساکن خوابگاه و دانشجویان دیگر ،نسبت بهه نمهاز و ادرا
موانع فردی ،اجتماعی و محیطی درباره آن» به این نتیجه دست یافتهاند :دین مهمترین منبهع ترغیهب
دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی به نماز به شمار میرود .پسرانی که با والدین خهود زنهدیی
میکردند ،در مقایسه با سایر یروهها نگرش منفیتری نسهبت بهه نمهاز داشهتند و موانهع اجتمهاعی و
فههردی کمتههری در مههورد اقامههه نمههاز یههزارش کردنههد .دانشههگاه بهههعنههوان یههک نهههاد فرهنگههی و
هنجههارآفرین توانسههته اسههت در جهههت نهادینههه کههردن هنجارهههای اسههالمی جامعههه یههامهههای
موفقیتآمیزی بردارد؛ به ویژه در مورد دانشجویان ساکن خوابگهاهههای دانشهجویی کهه از والهدین
خود دور هستند و ممکن است بیشتر تحت تأثیر هنجارهای دانشگاه قرار بگیرند.

داود ستارزاده ،حسهههینعلهههی قنادزادیان و ما ده یوسفنژاد شیروانی در مقالهای بههها عنهههوان
«عوامل مؤثر در جذب نوجوانان و جوانان به مساجد (جامعهههه آمهههاری دانشجویان دانشگاه پیام نور
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مرکز ساری در سال  »)9912به بررسی دیدیاههای ایهههن دانشجویان در ارتبههها با عوامل مؤثر در
جذب جوانان به مسجد پرداختههه و آسیبشناسی مساجد را از نگاه دانشجویان ایههن دانشگاه بررسی
کهههههردهانهههههد .در این مقاله ،مجموعه عواملی که در جذب جوانان به مسجد مؤثرنهههههد ،به عوامل
«مسجدی»« ،فرهنگی» و «اجتماعی» تقسیم شدهانههههد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که هم عوامل
مسجدی و هههم عوامل اجتماعی و فرهنگی بر جذب جوانان و نوجوانان به مسجد مؤثرنههد و در بین
عوامل مسجدی ،عامل وضعیت ظاهری و معماری مساجد ،و در بین عوامل فرهنگی و اجتماعی
عامل خانواده و وضعیت خانوادیی بیشترین اهمیت را دارند.
حمید یعقوبی و حمیدرضا حسنآبادی و همکاران ( )9912به «بررسهی وضهعیت یهرایش بهه
نماز خواندن در بین دانشجویان بر حسب متغیرههای جمعیهتشهناختی» پرداختههانهد و در پرسشهنامه
یرایش به نماز ،یویهها را به چهار مؤلفه شامل :یرایش به نماز ،آثار نماز ،اجتنهاب از نمهاز و امهام
جماعت دستهبندی کردهاند .آنها تفاوت ایهن چههار مؤلفهه و نمهره کهل پرسشهنامه را در متغیرههای
جمعیتشناختی رشته تحصیلی ،جنسهیت ،وضهعیت تأههل ،نهوع پهذیرش در دانشهگاه ،سهال چنهدم
تحصیلی ،مقطع تحصیلی ،سهمیه پهذیرش و محهل سهکونت فعلهی دانشهجویان مهورد بررسهی قهرار
دادهاند .نتایج این پژوهش حاکی از معنادار بودن تفاوت در میزان یرایش به نماز در بین دخترها و
پسرهای دانشجو ،بین رشتههای مبتلف تحصیلی و سایر متغیرهای یروهبندی بهود .همچنهین یهروه
مجرد نسبت به یروه متأهل در مؤلفههای توجه به نقش امام جماعت میانگین نمره بانتری به دست
آوردند .پسرهای مجرد نسبت به پسرهای متأهل ادرا

مثبهتتهری بهه نقهش امهام جماعهت دارنهد.

پسرهای مجرد و متأهل در میزان یرایش به نماز مشابه هستند؛ در حالی که دخترههای متأههل بهیش
از دخترهای مجرد به طرف نماز یرایش نشان میدهند و در مؤلفههای نقش امام جماعت ،یرایش
به نماز ،تصور مثبت به آثار نماز و نمره کل مقیایِ یرایش به نماز ،یهروه مؤنهث نسهبت بهه یهروه
مذکر از میانگین نمرات ب انتری برخوردارند؛ در حالی که در مورد مؤلفه اجتناب از نماز و ادرا
خنثی به آثار نماز ،وضعیت بر عکس است .این نشان میدهد که دخترها نسهبت بهه پسهرها بهه نمهاز
یرایش بیشتری دارند .این پژوهش در یازده دانشگاه دولتی کشور انجام یرفت.
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مباحث نظری
آسیبشناسی عبهارت اسهت از :مطالعهه و شهناخت ریشهة بهینظمهیهها در اریانیسهم انسهانی.
بنابراین ،در مشابهت کالبد انسانی با کالبد جامعه ،اصطال آسیبشناسی اجتمهاعی بهرای مطالعهه و
ریشهیابی بینظمیهای اجتماعی بهکار میرود (خسروپناه.)0 :9909 ،
براسای مدل آسیبشناسی اجتماعی 9مسا ل اجتماعی نتیجهة نهوعی بیمهاری در جامعهه اسهت
(صنیعی .)9 :9910 ،ایر ببشهایی از جامعه ،از جمله عناصر سهاختاری و فرهنگهی درسهت عمهل
نکنند ،بیماری حاصل خواهد شد .این نظریه بیان مهیدارد کهه بیمهاری اجتمهاعی زمهانی بهه وجهود
میآید که افراد آنقدر جامعهپذیر نشدهاند که هنجارها و ارزشههای جامعهه را بپذیرنهد .لهذا بهرای
پیشگیری از مسا ل اجتماعی و حل آنها ،افراد بایهد بهه درسهتی جامعههپهذیر شهوند و آمهوزشههای
اخالقی و فرهنگی مناسب را دریافت کننهد .در نظریهه بهیسهازمانی اجتمهاعی تأکیهد مهیشهود کهه
تغییرات سریع اجتماعی هنجارهای جامعه را دچار اخهتالل مهیکنهد .وقتهی هنجارهها ضهعیف یها بها
یکدیگر در تعارض باشند ،جامعه در وضعیت بیسازمانی یا بیهنجاری قرار میییرد .براسای ایهن
راه حل مسا ل اجتماعی کم کردن سرعت تحونت اجتماعی و قوت ببشیدن به هنجارههای
نظریه ،
اجتماعی است (میری آشتیانی.)10 :9902 ،
براسای دیدیاه کارکردیرایی ،جامعه نظهامی از ببهشههای مهرتبط اسهت کهه هماهنهگ بها
یکدیگر در جهت حفظ ،تعادل و توازن اجتماعی کار میکنند .از منظهر ایهن دیهدیاه ،ههر یهک از
نهادهای اجتماعی نقهش مهمهی در جامعهه ایفها مهیکننهد و بهر نهادههای دیگهر تهأثیر مهییذارنهد.
کارکردیرایی اساساً میکوشد تا هر نهادِ مشبصِ اجتماعی و فرهنگی را در قالب پیامدهایی تبیهین
کند که برای جامعه ،به مثابه یک کل[ ،عمل میکنند] .تبیین کارکردیرایانه بهر ایهن فهرض اسهتوار

 .9مطالعه انحرافات و کجروی اجتماعی و به اصطال  ،آسیبشناسی اجتماعی عبارت است از :مطالعه و شناخت ریشه
بینظمیهای اجتماعی .در واقع ،آسیبشناسی اجتماعی مطالعه و ریشهیابی بینظمیها ،ناهنجاریها و آسهیبههایی
نظیر بیکاری ،اعتیاد ،فقر ،خودکشی ،طال و...؛ همراه با علل و شهیوهههای پیشهگیری و درمهان آنهها و نیهز مطالعهه
شرایط بیماریونه و نابسامان اجتماعی است (ستوده91 :9911 ،ه.)90
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است که همه نهادها ،در شکل مطلوبشان ،در حفظ ثبات جامعه و در نتیجه ،بازتولید جامعه از نسلی
به نسل دیگر سهیم هستند (فصیحی.)991 :9901 ،
مفهوم یروه مرجع یکی از مفاهیمی است که در کنار سایر مفهاهیم ،بهرای تبیهین منهابع تولیهد
نگرش و رفتار و نیز بهکارییری معیارهای خودسهنجی و دیرسهنجی بهه کهار مهیرود .ایهن مفههوم
ازآن رو اهمیت دارد که سازوکارهای رابطة فرد را با یروههای اجتماعی مشبص مهیکنهد .نظریهة
یروه مرجع نیز به دلیهل تهالش بهرای کشهف هماننهدیهها و اهتمهام در شناسهایی الگهوی مناسهبات
اجتماعی به عنوان نظریهای جامعهشناختی ،نفوذ ساختارهای اجتماعی را بریرایشهای رفتاری فهرد
بررسی میکند (مرتُن.)911 :9160 ،
افراد در شرایط اجتماعی مبتلف ،معمونً دارای روابط اجتماعی بسیار هستند .برخی از افهراد
در یروههای خاص می توانند الگوهای زندیی دیگهران شهوند و از طریهق مقایسهه و همانندسهازی
رفتار ،عقاید و ارزشها ،به شکل دادن ارزشها و افکار خود بپردازند .این افراد یهروهههای مرجهع
افراد در زندیی هستند .میتوان انتظار داشت در هر موقعیتی که افراد عهدهدار نقشههای اجتمهاعی
هستند ،الگوهایی برای خود در نظر بگیرند .بنابراین ،افهراد مهیتواننهد چنهدین یهروه مرجهع داشهته
باشند .همانطور که انتظار مهیرود ،دانشهجویان برخهی از اسهتادان و متولیهان فرهنگهی دیگهر را بهه
عنوان یروه مرجع خود انتباب میکنند و از این طریق ،بهه بررسهی و مقایسهه رفتهار آنهها بها خهود
میپردازند .آنها میتواننهد شهرکت در برنامهه ههای تهرویج و توسهعه اقامهه نمهاز را توسهعه دهنهد یها
برعکس ،مانع از اجرای این برنامهها شوند.
روان شناسان اجتماعی بر این باور هستند کهه میهزان کمهی و کیفهی اطالعهات و آیهاهی فهرد
درباره موضوع یا شبص مورد نظر ،میتواند بر شکلییری و تکوین مؤثر باشد .ایر فهردی نسهبت
به موضوعی آیاهی نزم را نداشته باشد ،طبیعی است نگرشی هم نسبت به آن نهدارد .امها بهه دلیهل
پیچیدیی جهان امروز ،همه قادر نیسهتند اطالعهات نزم را بههطهور مسهتقیم و دسهت اول بهه دسهت
آورند (بهپژوه.)91 :9909 ،
جامعهپذیری و تعلیم و تربیت اجتماعی از مهمترین زیرساختهایی است که همنوایی فرد بها
جمع و الزام به رعایت ارزشها ،هنجارها ،الگوها و انتظارات پذیرفتهشده را تسههیل کهرده ،انگیهزه
کجروی را به حداقل میرساند .فرد در پرتو فرایند تعطیلناپذیر جامعهپذیری و با الگوییری کامل
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از مدل ارا هشده از سوی «دیگران مهم» (افراد و یروههای مرجع شبص) و «دیگهری تعمهیمیافتهه»
(شبصیت و سلو

مقبول جامعه) رفته رفته «خود» و «شبصیت» خهویش را متناسهب بها الگوهها و

معیارهای فرهنگی جامعه شکوفا مهیسهازد و بها کسهب آمهادییههای نزم ،بهه عنهوان یهک عضهو
متعارف در عرصههای مبتلف زندیی اجتماعی مشارکت مهیجویهد .ایفهای نقهشههای متناسهب،
پاسخدهی در خور به انتظارات و توقعات اجتماعی و همسویی بها مهدلههای پذیرفتههشهده محیطهی،
یویاترین نماد موفقیت در فرایند جامعهپذیری و درونیسازی فرهنگ جامعه در ساختار شبصهیت
است .در هر جامعه عوامل و کاریزاران متعددی همچون خانواده ،یروه دوستان ،مراکهز آموزشهی
و فرهنگی ،کانونهای مذهبی ،رسانهها و وسایل ارتبا جمعی ،مطبوعهات ،سهازمانههای شهغلی و
جامعه به معنای عام ،در مراحل مبتلف زندیی مسوولیت انجام نهادینهسهازی رفتارههای مطلهوب را
برعهده دارند.

«یرین وود» و «هینیهنگس» نهادینهه کهردن را فراینهد دو مرحلههای اخهذ و جهذب ارزشههای
فرهنگی از محیط و پذیرش ،عینیت و ساختار ببشیدن به آن ارزشها برای استقرار ،تثبیت ،انتقال و
تداوم آنها در تمام سطو فردی ،یروهی و فرایروهی عنوان میکننهد (روشهندل اربطهانی:9906 ،
 .)960در واقع ،نهادینه کردن بر مجموعه خاصی از رفتارها یا اعمال تمرکز دارد.
پاداش وسیله ابزاری در دست مسوونن سازمان است تا با ایجهاد سهازوکارههای دفهاعی معهین
(نظام پاداشدهی) رفتار افراد را در جهت مطلوب تقویت کنند و بدانسو سو دهنهد .نظهام پهاداش
مهمترین بعد برای افزایش بهره وری در یک سازمان است (سیاریفرد و همکاران .)98 :9911 ،بهه
عقیده هومنز ،هر رفتاری که پاداشی در پی داشته باشد ،یرایش به بسهط موقعیهتههای مشهابه دارد.
برای مثال ،ایر کسی بر اثر فعالیت در یکی از رشته های بازریانی ،سود برده باشد ،یرایش به ایهن
دارد که در رشتههای دیگر بازریانی نیز سرمایهیذاری و فعالیت کند .در واقع ،هر رفتهاری از فهرد
که پیامد مثبت و موفقیتآمیزی داشته باشد ،سبب یرایش فرد به سوی رفتارهای مشابه آن میشود
و آمادیی او را برای انجام رفتارهای همانند بیشهتر مهیسهازد« .بههطهور خالصهه ،ههومنز سهعی دارد
قضایای نظریه مبادله را در تبیین انواع رفتارهای اجتمهاعی ،اعهم از رفتارههای سهاده بهین دو نفهر یها
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رفتارهای نهادینهشدة بسیار پیچیدة یروهی به کهار ییهرد و از طریهق اسهتنتاج منطقهی ،پدیهدهههایی
مانند :تأثیر افراد بر یکدیگر ،قدرت ،احترام ،رقابت و همنوایی را تبیین کند .همچنین او با تکیهه بهر
تحقیقات محققان ،قضهایای اسهتنتاجی خهود را معتبهر مهی سهازد و اعتبهار روش خهود را در تحلیهل
ساخت یروههای ویژه نشان میدهد» (ریترز.)090 :9911 ،
عالوه بر آن ،مدل انگیزشی انتظار پورتر و نولر ( )9160مدعی اسهت کهه میهزان تهالش فهرد
برای انجام یک کار ،به پاداش هایی که عملکرد به دنبال دارد ،بستگی دارد؛ یعنهی بهرخالف تفکهر
سنتی که رضایت را علت عملکهرد مهیدانسهت ،در اینجها عملکهرد علهت رضهایت تلقهی مهیشهود
(قلیپور .)01 :9910 ،بنابراین ،با افزایش کمیت پاداشهای دریهافتی و همچنهین ارا هه پهاداشههای
مطلوبتر ،میتوان انگیزش و در نتیجه ،تالش فرد را افزایش داد.

چارچوب نظری
آسیبشناسی در حوزه فرهنگ نماز از دیهد مقهام معظهم رهبهری بهه طهور کلهی بهه دو دسهته
«فردی» و «یروهی» قابل تقسیم است که در هر ببش ،کمبودهها ،نقها ضهعف و آسهیبهها و نیهز
راهحلهایی را متذکر شدهاند که میبایست به آنها عمل کرد تا ترویج و تعالی فرهنگهی نمهاز بهتهر
صورت ییرد .منظور از «فردی» این است که خود فرد به توصهیههها عمهل کنهد و مهراد از یروههی
(مسجد و متولیان) این است که مسوونن ،مدیران ،کارشناسان و کسانی که مهیتواننهد در امهر نمهاز
تأثیریذار باشند ،به توصیهها عمل کنند.
این پژوهش برای بررسی موضوع مورد نظر ،از دیدیاه بی سازمانی اجتماعی 9اسهتفاده کهرده
 .9نظریه بیسازمانی اجتماعی ،جامعه را یک نظام پیچیده و پویا میداند که ببشهای مبتلهف آن از طریهق قواعهد و
مقررات اجتماعی با یکدیگر هماهنگ و منظم میشوند و هنگامی که مسولهای یک ببش از نظام را تغییر میدههد،
سایر ببش های آن نیز باید خود را با آن ببش هماهنهگ و سهازیار کننهد .از نگهاه ایهن نظریهه ،مسها ل اجتمهاعی
محصول درهم ریبتگی سازمان اجتماعی و فرهنگی است؛ همهان تضهاد فرهنگهی ،بهیهنجهاری ،ضهعف قهوانین و
ناهماهنگی نهادها و مناسبات اجتماعی که در نتیجة تغییرات سریع اجتماعی و برهم زننده تعادل آن به وجود آمهده
است و باعث احسای ناکامی در افراد و انهدام کنترل اجتماعی میشود .پیروان نظریههههای بهیسهازمانی اجتمهاعی
راه حل مسا ل اجتماعی را در ایجاد قوانین کارآمد یا کاهش سرعت تغییرات اجتماعی در راستای احیای هماهنگی
پیشین نظام اجتماعی میدانند.
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است .این نظریه دانشگاه را به مثابه مرجع نهاد فرهنگی ،اجتماعی ،آموزشی و پژوهشی و سیسهتمی
میداند که همة اجزای آن در جهت کمک به اجرای کارکرد ببهشههای دیگهر در حهال فعالیهت
هستند .اما در این میان ،ممکن است برخی از اجزا در سیستم اخهتالل ایجهاد کننهد و مهانع از تحقهق
اهداف شوند که این موضوع میتواند ناشی از عهواملی همچهون جامعههپهذیری متفهاوت از سیسهتم
باشد یا حتی افراد ،آیاهیِ کامل از هنجارهای اجتماعی دانشگاه نداشته باشند و ناآیاهانه منجهر بهه
اختالل در سیستم شوند که در اینجا باید ریشة بیهنجاری در سهازمان مشهبص شهود و در نهایهت،
افرادی که سبب رعایت نشدن هنجارها شدهاند ،مورد آموزش متناسب با سیستم قرار ییرند.
در این ببش عالوه بر استادان ،مسوونن دانشگاه که به عنوان یروه مرجع میتوانند بهر رفتهار
دینی دانشجویان تأثیر بگذارند و عملکرد امام جماعت به عنوان مبلّغ دینی که میتواند یروه مرجع
قشر خاصی از دانشجویان باشد نیز دارای اهمیت اسهت کهه بهه نقهش مههم آنهها پرداختهه مهیشهود.
عملکرد استادی که مبالف با اجرای درست برنامههههای تهرویج و توسهعه اقامهه نمهاز در دانشهگاه
است ،باعث می شود دانشجویانی که چنین استادانی را مرجع میدانند ،متناسب با عقاید آنها عمل و
در ببش فرهنگی دانشگاه اختالل ایجاد کنند .چنانچه استادان ،دانشجویان را به شرکت در نماز یها
برنامه های فرهنگی تشویق نکنند یا حتی در مواردی مانع از حضور دانشجویان در چنین برنامهههایی
به بهانة شروع کالی دری شوند ،این موضوع میتواند به اختالل در رعایت ارزشها و هنجارهای
مربو به دانشگاه بینجامد.
اساسیترین اقدام دانشگاه برای بیان برنامههای ترویجی نمهاز ویهرایش دانشهجویان ،افهزایش
آیاهی آنان است تا به اختیار و انتباب خود نسبت به اجرا و اقامه برنامههههای توسهعه نمهاز ترغیهب
شوند؛ بهیونهای که احسای شود ایهن ،انتبهابِ خهود دانشهجویان اسهت .تبلیغهات عمهدتاً بهر جنبهه
آیاهیببشی تکیه میکند و البته مهمترین ابزار تبلیغ ،علم و آیهاهی اسهت .بهرای اطهالعرسهانی و
آیهاهسهازی دانشههجویان و جوانهان بایهد از روشهههای نهوین تبلیغهی بهههره بهرد و از منهابع و مراجههع
اطالعاتی دیگر ،مانند استادان ،رسانه های جمعی ،بنر ،پیامهک و ...نیهز اسهتفاده کهرد .تهأثیر تبلیهغ و
رسانه در شکلدهی به رفتار و اعتقادات دانشجو و نیز تغییر و ثبهات نگهرش آنهها بانسهت .بسهیاری
تحت تأثیر تبلیغات و برنامههای آیهاهسهازی رسهانهای قهرار مهیییرنهد و رفتارههای خهود را تغییهر
میدهند .از سوی دیگر ،تبلیغات و اطالعرسانیها نیازمند داشتن یکسری امکانات سهبتافهزاری
و فضاسازیهای بصری در سطس دانشگاه است.
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برنامهریزی مناسب برای آیاهسازی و آشناسازی عملی و نظری آنها با اصهول و مبهانی دیهن،
تبصیص اعتبارات مناسب بهرای انجهام فعالیهتههای فرهنگهی ،ایجهاد زمینهه همکهاری دانشهگاه بها
استادان و کارکنان و نیز استفاده از نیروهای متبصهص در ایهن زمینهه ،مهیتوانهد در جههت نهادینهه
کردن و فرهنگ اقامه نماز در دانشگاه یامی بلند باشد .نهادینه کردن دین از فرد شهروع مهیشهود،
ولی هریز به آن ختم نمیشود و به علت ماهیت اجتماعی آن ،در کهل جامعهه فراییهر مهیشهود .از
منظر جامعهشناسی ،زمانی می یویند که چیزی ،فکری یا پدیدهای نهادینه شده اسهت کهه در رونهد
اسهتواری مبتنههی بهر سههازمان یافتههه شهدن ،سیسههتماتیک شهدن و ثابههت شههدن قهرار ییههرد ،و نقههش و
کارکردهای آن مشبص شود .در این صورت ،آن پدیده یا ارزش »نهادینه» میشود.
در نهایت ،با توجه به آنچه که یفته شد ،مهیتهوان مهدلی مفههومی متشهکل از چنهدین عامهل
پوششدهندة برنامه های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در میان دانشجویان ،برای آیاهسازی در
نظر یرفت .این موارد در کنار وجود «امکانات مادی و معنوی»« ،شرایط فضایی و بصهری مسهجد»
به همراه «نقش متولیان فرهنگی و استادان» و «توانمندی امهام جماعهت» از مههمتهرین عوامهل بهرای
تقویت رابطة دانشجو و روحانیت و نیز تقویت فرهنگ اقامه نماز در دانشگاه به شمار میروند و در
مشارکت دانشجویان در نماز تأثیر بسزایی دارند.
طراحی و استفاده کارا و مؤثر از فضا برای ایجاد محیطی هماهنگ ،جذاب ،آرام و خوشهایند
به لحاظ فیزیکی و متناسب با اهداف مورد نظر فرهنگی بسهیار مههم اسهت .فضها در مفههوم موجهود
خویش به تنهایی هیچ ویژیی خاصی را مطر نمیکند ،ولی به محهض آنکهه یهک یهروه انسهانی
فعالیتی را در مکانی شروع کند ،معنای نمادین فضا پدیدار میشود .از این پس ،فضها بسهتری بهرای
بیان فعالیت و رفتارهای انسانی میشهود؛ محلهی بهرای بیهان تبیهل و واقعیهت (حبیبهی.)91 :9902 ،
فضاسازی یا حس مکانی در ارتبا معنایی با رو مکان ،همواره اصطالحی بوده که بهرای مراسهم
مذهبی ه جایی که کاربران باید در آن ،برای مناسک عبادی توجه و احترام زیادی قا ل شهوند ه بهه
کار میرفته است (رحیمیهان و محکهی .)06 :9900 ،برخهی از محهیطههای محلهی نامناسهب ،عهدم
جاذبه کافی مساجد و مکانهای عبادی و عدم رعایت مسا ل بهداشتی در مسهاجد و نمازخانهههها از
دیگر عواملی هستند که در تر

و روییردانی یا کمتوجهی نوجوانان و جوانان به مسا ل عبادی،

بهویژه نماز تأثیر بسزایی دارند .لذا باید به این مسوله توجه کرد و در رفع و حل آن کوشید.
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این پژوهش متغیرهای زمینهای جنس ،سن ،وضعیت تأهل ،اشهتغال ،مقطهع تحصهیلی و یهروه
تحصیلی را نیز مورد توجه قرار داده است .ترکیب یا برایند عوامهل مهذکور را براسهای توضهیحات
فو میتوان در مدل فرضی و فرضیات ذیل به نمایش یذاشت.

استادان،

پاداشدهی

کارکنان و...
مسئولین
برنامههای ترویج و

فضا و امکانات

توسعه اقامه نماز

دانشگاه و مسجد

آگاهسازی

نهادینه کردن دین

امام جماعت

نمودار  .9مدل مفهومی تحقیق

روششناسی
پژوهش حاضر از دو ببش ،شامل مطالعات اسهنادی و ببهش پیمهایش تشهکیل شهده کهه در
مطالعات اسنادی از منابع موجود و در پیمایش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .واحهد مشهاهده
دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاهههای آزاد اسهالمی سهیرجان مقهاطع کهاردانی ،کارشناسهی و
کارشناسی ارشد هستند که جامعه آمهاری مها را تشهکیل مهیدهنهد .در ایهن روش از جهدول اعهداد
تصادفی برای یزینش تصادفی واحدهای نمونه استفاده میشود .همه افراد با واحدهای نمونهییهری
(در اینجا دانشجویان) فهرست میشوند .پس از شمارهیذاری با کمک جدول اعداد تصادفی960 ،
نفر از دانشجویان انتباب شدند .برای بررسی اعتبار شاخصها ،از روش همبستگی درونی ،ضهریب
آلفای کرونباخ و  KMOاسهتفاده شهده اسهت .نمونهه اولیهه بیسهت پرسشهنامه پهیشآزمهون و میهزان
ضریب اعتماد براسای این روشها محاسبه شد .پس از جمعآوری همه دادهها ،یکبار دیگهر ایهن
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آزمون انجام شد .ضهریب آلفهای کرونبهاخ تمهام شهاخصهها ه همهانطهور کهه در جهدول مشهاهده
میکنید ه به دست آمد .این اعداد بیانگر آن است که همه شاخصهای مورد بررسهی دارای اعتبهار
مورد قبول هستند و پرسشنامه مورد استفاده از قابلیت اعتماد یا پایایی نزم برخوردار است.
جدول  .9ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی شاخصها
شاخصهای پژوهش



KMO

ساختار فیزیکی مسجد

8/10

8/11

پاداش ها

8/61

8/62

آیاهسازی

8/11

8/69

استادان و مسوونن

8/11

8/11

امام جماعت

8/09

8/09

برنامههای ترویج و توسعه اقامه نماز

8/00

8/01

نهادینه کردن دین

8/01

8/19

یافتهها و نتایج
همانطور که اشاره شد ،این پژوهش به بررسی آسیبشناسی برنامههای ترویج و توسعه اقامهه
نماز پرداخته است .بهرغم اینکه برخی پرسهششهوندیان اطالعهات ههویتی خهود را بهدون جهواب
یذاشته بودند ،اما از  919پرسشنامه جمعآوریشده ،موارد ذیل قابل توصیف هستند:
جدول  .2توزیع فراوانی پرسششوندگان
متغیرها
جنس

وضعیت تأهل

فراوانی

درصد نسبی

زن

916

11/1

مرد

911

00/1

مجرد

201

6191

متأهل

18

2190

فوت همسر

6

996
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متغیرها

مقطع تحصیلی

فراوانی

درصد نسبی

مطلقه

98

290

کاردانی

09

2291

کارشناسی

208

6191

کارشناسی ارشد

92

1986

از مههوارد عالمههت زدهشههده حههدود  11/1درصههد زن و حههدود  00/1درصههد مههرد هسههتند.
 6191درصد از پاسبگویان وضعیت تأهل خهود را مجهرد 2190 ،درصهد متأههل996 ،درصهد فهوت
همسر و  290درصد مطلقه اعالم کردهاند .میانگین سهنی پاسهبگویان در ایهن تحقیهق 22901 ،سهال
اسههت 2291 .درصههد از پاسههبگویان در مقطههع کههاردانی 6191 ،درصههد از آنههها در کارشناسههی و
 1986درصد از آنها در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل میکنند .در بیان طیهف بیشهترین و کمتهرین
میههزان پاسههبگویان بایههد اشههاره داشههت کههه بیشههترین میههزان ،متعلههق بههه رشههته تحصههیلی حقههو بهها
 9091درصد است و  99درصد به رشته معماری تعلق داشتند.
توزیع فراوانی متغیرهای مستقل تحقیق
وضعیت فیزیکی مسجد دانشگاه :درصد نسبی در جدول ،وضعیت توزیع فراوانی هر یک از
شاخصها را به خوبی نشان میدهد 1999 .درصد وضعیت فیزیکی مسجد دانشگاه را در سطس کهم
و  0690درصد در سطس زیاد ارزیهابی کردنهد کهه مهیتهوان یفهت تقریبهاً درصهد رضهایت و عهدم
رضایت آنها بسیار نزدیک است.
پاداشها :این شاخص که با سه معهرف سهنجیده شهد ،بیهانگر ایهن موضهوع اسهت کهه 1099
درصد از پاسبگویان معتقدند که پاداش کمی برای این منظور در نظهر یرفتهه شهده اسهت و 0291
درصد از آنها معتقدند پاداشهای زیادی برای این منظور در نظر یرفته میشود.
آگاه سازی :این شاخص با سه معرف سنجیده شد .جهدول یویهای ایهن موضهوع اسهت کهه
 0192درصد از دانشجویان معتقدند که وضعیت آیاهسازی دانشجویان از برنامههای ترویجهی اقامهه
نماز ضعیف است و  0891درصد از دانشجویان آن را در سطس قابل قبولی ارزیابی کردند.
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امام جماعت :این شاخص با  1معرف سهنجیده شهد کهه همهانطهور کهه در جهدول مشهاهده
میکنید 0890 ،درصد پاسخ دادند که توانمندی امام جماعهت در ایهن حهوزه و در دانشهگاه زیهاد و
 1899درصد یفتند که کم است و  899درصد از این تغییرات هم مربو به دانشهجویانی اسهت کهه
پاسخ نداده یا یفتهاند که نمیدانند 9،که در اینجا نیازی به یزارش کردن آنها نیست.
استادان ،کارکنان و مسئوالن 0990 :درصد از دانشجویان ،این شاخص را در سطس زیهاد و
 1191درصد از آنها این شاخص را در سطس کم ارزیابی کردهاند.
جدول  .3توزیع فراوانی متغیرهای مستقل تحقیق
خیلی زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

فراوانی

69

986

980

01

درصد

9190

2199

2191

2990

نسبی

0690

N= 962

فراوانی

60

00

999

06

درصد

9191

2092

9891

2996

0291

N

فراوانی

11

18

981

16

درصد

9692

2091

9090

2690

0891

N= 960

فراوانی

68

01

988

09

درصد

9691

2991

2191

2290

0890

امام جماعت

1899
N= 998

Mean=2.37 Std=1.05

فراوانی

16

16

998

989

درصد

2891

2891

9892

2191

نسبی

آیاهسازی

0192
Mean = 2992 Std= 9981

نسبی

پاداش ها

1099
Mean = 2991 Std= 9981

نسبی

ساختار فیزیکی مسجد

1999
Mean = 2908 Std= 9989

نسبی

متغیر

1191

0990
Mean = 2990 Std= 9981

استادان ،مسوونن و
کارکنان
N=969

1. Missing Data
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شاخص برنامههای ترویجی اقامه نماز
در جدول زیر ،شاخص برنامههای ترویجی اقامهه نمهاز توصهیف شهده اسهت .همهانطهور کهه
مشههاهده مههیکنیههد 0691 ،درصههد از دانشههجویان «کههم» ،و  1990درصههد از آنههها «زیههاد» را انتبههاب
کردهاند.
جدول  .1توزیع فراوانی شاخص برنامههای ترویجی اقامه نماز
خیلی زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

فراوانی

12

11

06

00

درصد نسبی

2199

2699

2996

2999

زیاد
1990

0691

Std= 9999

شاخص برنامههای
اقامه نماز

کم

Mean= 2910

متغیر
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N

رابطه برنامههای ترویجی اقامه نماز با متغیرهای مستقل تحقیق
جدول زیر رابطه برنامه های ترویجی اقامه نماز را با متغیرهای مسهتقل تحقیهق نشهان مهیدههد:
شاخص استادان و کارکنهان ( ،)Rs= 8908شهاخص امهام جماعهت ( )Rs= 8918و شهاخص مسهجد
دانشگاه ( .)Rs=8920این روابط معنادار است و قابلیهت تعمهیم بهه جامعهه تحقیهق را دارد .از طهرف
دیگر ،در این جدول میتوان رابطه سه شاخص مستقل فو را مشاهده کرد.
جدول  .1رابطه برنامههای ترویجی اقامه نماز با متغیرهای مستقل تحقیق
ضریب همبستگی و سطح معنیداری رابطه نهادینه شدن دین
با متغیرهای مستقل تحقیق

طبقات پاسخ

امام جماعت

مسجد دانشگاه

استادان و کارکنان
شاخص برنامههای ترویجی

rs =8908++

rs =8918++

rs =8920++

اقامه نماز

Sig =89888

Sig =89888

Sig =89888

استادان و کارکنان

rs =9988
= Sig

امام جماعت

-

مسجد دانشگاه

-

rs =8909++

rs =8991++

Sig =89888

Sig =89889

rs =9988

rs =8920++

= Sig

Sig =89888

-
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شاخص نهادینه کردن دین
در کنار بررسی سؤال های اصلی تحقیق ،نهادینه کهردن دیهن ههم مهد نظهر قهرار یرفهت .ایهن
شاخص از  90مؤلفه تشکیل شده که در جدول به توصیف آنها پرداخته شده است .امها همهانطهور
که در جدول مشاهده میشود 0899 ،درصد با یویههای نهادینه کردن دین مبالف و  9196درصهد
از آنها موافق هستند .از طرف دیگر 2899 ،درصد از آنها عنوان کردند که نسهبت بهه ایهن یویهههها
نظری ندارند.
جدول  .1توزیع فراوانی شاخص نهادینه کردن دین
کامالً

کامالً

نظری

مخالف

ندارم
10
2899

موافق

مخالف

فراوانی

60

16

12

10

درصد نسبی

9091

2891

9190

2899

موافق

متغیر

شاخص
نهادینه کردن

درصد نسبی

موافق

مبالف

9196

0899
Mean =9911 Std =9908

دین

N

رابطه نهادینه شدن دین با متغیرهای مستقل تحقیق
جدول زیر نشان می دهد که شاخص نهادینهه شهدن دیهن بها شهاخص اسهتادان ( )Rs=8921بها
شههاخص مقبولیههت امههام جماعههت ( ،)Rs=8921سههاختار فیزیکههی مسههجد دانشههگاه (،)Rs=8926
آیاهسازی ( )Rs=8920با شاخص پاداشها ( )Rs=8929در سطس معنهاداری « »89888ارتبها دارد.
این بدین معناست که میتوان نتایج این قسمت از تحقیق را به جامعهة تحقیهق تعمهیم داد .در ادامهه،
میتوان ارتبا شاخص های مستقل تحقیق را مورد بررسی قرار داد .همانطور که مشاهده میکنید،
بیشترین میزان ارتبا برای شاخص «آیاهسازی» و «پاداشها» است.

911

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال دهم ،شمارة  ،22پاییز و زمستان 9311

جدول  .1رابطه نهادینه کردن دین با متغیرهای مستقل تحقیق
ضریب همبستگی و سطح معنیداری رابطه نهادینه کردن دین
طبقات پاسخ

با متغیرهای مستقل تحقیق
استادان و

امام جماعت

مسجد دانشگاه

آگاهسازی

پاداشها

rs =8921++

rs =8921++

rs =8926++

rs =8920++

rs =8929++

Sig =89888

Sig =89888

Sig =89888

Sig =89888

Sig =89888

استادان و

rs =9988

rs =8909++

rs =8991++

rs =8991++

rs =8999++

کارکنان

= Sig

Sig =89888

Sig =89882

Sig =89888

Sig =89888

امام جماعت

-

rs =9988++

rs =8920++

rs =8900++

rs =8901++

= Sig

Sig =89888

Sig =89888

Sig =89889

مسجد دانشگاه

-

-

rs =9988++

rs =8921++

rs =8922++

= Sig

Sig =89888

Sig =89888

آیاهسازی

-

-

-

rs =9988++

rs =8910++

= Sig

Sig =89888

پاداشها

-

-

-

کارکنان
شاخص
نهادینه کردن
دین

-

rs =9988++
= Sig

رابطه نهادینه کردن دین و متغیرهای مستقل به تفکیک مقطع تحصیلی
همانطور که در جدول مشاهده میکنید ،رابطهه نهادینهه کهردن دیهن و متغیرههای مسهتقل بهه
تفکیک مقطع تحصیلی در نظر یرفته شد .نکت ه قابل توجهه ایهن اسهت کهه در مقطهع کهاردانی بهین
مسجد دانشگاه ،پاداشها و آیاه سازی ارتبا وجود دارد و براسای معنهاداری ایهن رابطهه ،قابلیهت
تعمیم به جامعه تحقیق را دارد .در مقطع کارشناسی ،بین نهادینه کردن دیهن و اسهتادان و مسهوونن،
امام جماعت ،مسجد دانشگاه ،پاداشها و آیاهسازی رابطه وجود دارد؛ اما این ارتبها هها در مقطهع
کارشناسی ارشد معنادار نیست .این جدول به خوبی نشان میدهد که در هر مقطهع تحصهیلی ،روی
کدامیک از متغیرهای مسهتقل بایهد سهرمایهیهذاری کهرد .در مقهاطع تحصهیلی پهایینتهر ،شهاخص
«عملکرد دانشگاه» برای نهادینه کردن دین بانتر است.
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جدول  .1رابطه نهادینه کردن دین با متغیرهای مستقل به تفکیک مقطع تحصیلی
متغیر وابسته
متغیرهای مستقل
استادان و مسوونن
امام جماعت
مسجد دانشگاه
پاداشها
آیاهسازی

نهادینه کردن دین
کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

Rs =8928

Rs =8921++

Rs =8991

Sig =8999

Sig =89888

Sig =8992

Rs =8920

Rs =8926++

Rs =8999

Sig =8981

Sig =89888

Sig =8980

Rs =8921+

Rs =8920++

Rs =8980

Sig =8982

Sig =89888

Sig =8909

Rs =8921+

Rs =8921++

Rs =8922

Sig =8989

Sig =89888

Sig =8921

Rs =8900++

Rs =8991+

Rs =8996

Sig =89888

Sig =8982

Sig =8909

رابطه برنامه های ترویجی اقامه نماز و متغیرهای مستقل به تفکیک مقطع تحصیلی
جدول زیر نشان میدهد که استادان و مسوونن ،امام جماعت و وضعیت مسجد دانشگاه در
مقطع کاردانی میتواند در شرکت دانشجویان در برنامههای ترویجی اقامه نماز تأثیر بسزایی داشته
باشد .این ارتبا ها در مقطع کارشناسی نیز قابل مشاهده است؛ اما در مقطع کارشناسی ارشد،
شاخص امام جماعت اهمیت بیشتری دارد.
جدول  .1رابطه برنامههای ترویجی اقامه نماز و متغیرهای مستقل تحقیق به تفکیک مقطع تحصیلی
متغیر وابسته
متغیرهای مستقل
استادان و مسوونن
امام جماعت
مسجد دانشگاه

برنامههای ترویجی اقامه نماز
کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

Rs =8910++

Rs =8901++

Rs =8980

Sig =89888

Sig =89888

Sig =8900

Rs =8912++

Rs =8912++

Rs =8902+

Sig =89888

Sig =89888

Sig =8982

Rs =8900++

Rs =8920++

Rs =8921

Sig =89888

Sig =89888

Sig =8991
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رگرسیون چند متغیره نهادینه شدن دین

در این قسمت ،رابطه بین اجزای متغیرهای مستقل با شاخص نهادینه کردن دیهن بررسهی شهد.
بنابراین ،بین نهادینه کردن و این اجزا در سه حالت فرمان ریرسیون اجرا میشهود کهه در اینجها بهه
بررسی آن خواهیم پرداخت .ستون ضریب همبستگی چندیانهه  Multiple Rبیهانگر آن اسهت کهه
متغیر اولی کهه وارد شهده (جهذابیت بحهثههای امهام جماعهت دانشهگاه بهرای مباطبهان) بهه میهزان
 8/99همبستگی با نهادینه کردن دین دارد .ارقام زیر آن هر یک نشاندهنده آن اسهت کهه بها ورود
متغیر جدید در معادله ،ضمن حضور متغیرهای قبلی (بانتر) همبستگی نهادینه کردن دین با آنها بهه
طور یکجا چقدر شده است .برای مثال ،با ورود متغیر دوم (میزان ممانعت برنامههای آموزشی برای
شرکت در نماز جماعت) مقدار همبستگی از  8/99بهه  8/08تغییهر یافتهه اسهت؛ یعنهی بهین نهادینهه
کردن دین در نظر پاسبگو به طور همزمان و یکجها بها معهرف جهذابیت بحهثههای امهام جماعهت
دانشگاه برای مباطبان و میزان ممانعهت برنامهه ههای آموزشهی بهرای شهرکت در نمهاز جماعهت بهه
میزان 8/08همبستگی وجود دارد .آخرین رقم این ستون  8/09است کهه همبسهتگی نههایی نهادینهه
کردن دین را با معرفهایی که وارد ریرسیون شدهاند ،نشان میدهد .این امر بیانگر همبستگی بهین
عوامهههل واردشهههده بهههه معادلهههه و شهههاخص نهادینهههه کهههردن دیهههن اسهههت .در سهههتون سهههوم،
ضریب تعیین ( )R squareمتغیر وابسته که در اینجها نهادینهه کهردن دیهن اسهت؛ اولهین عهدد نشهان
مهههههیدههههههد کهههههه معهههههرف اول 8/99 ،از نهادینهههههه کهههههردن دیهههههن را تبیهههههین مهههههیکنهههههد.
با ورود معرف دوم ،مقدار ضریب تبیین از  8/99به  8/96رسیده است؛ یعنی بهطور همزمان ایهن دو
معرف به میزان  8/96از نهادینه کردن دین را توضیس میدهند و بقیه تغییرات آن مربهو بهه عوامهل
دیگری غیر از این دو عامل است که تا اینجا مورد بررسی قرار نگرفتهاند .آخرین رقهم ایهن سهتون
 8/90نیز میزان ضریب تعیین چندیانه نهایی را نشان میدهد که بیانگر تبیهین میهزان نهادینهه کهردن
دین با حضور همه عواملی است که وارد معادله ریرسیونی شهدهانهد .در سهتون پهنجم « Adjusted

 »Rsquareضریب تعیین است .اولین عدد این ستون نشان میدهد کهه معهرف جهذابیت بحهثههای
امام جماعت دانشگاه برای مباطبان به میزان  8/98از تغییرات شاخص نهادینه کردن دیهن را بهدون
توجه به سایر متغیرها تبیین میکند که با ورود معرف دوم ،میزان ممانعت برنامههای آموزشی بهرای
شرکت در نماز جماعت به میزان  8/91تغییر یافت؛ یعنی بهطور همزمان این دو عامهل میهزان 8/91
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از تغییرات شاخص نهادینه شدن دین را تبیین میکنند و بقیه تغییرات آن مربو بهه عهواملی غیهر از
این دو عامل است که تا اینجا مورد بررسی قرار نگرفتهاند .آخرین رقم این سهتون  8/91نیهز میهزان
ضریب تعیین چندیانه تعدیلشده نهایی را نشان میدهد که بیانگر میزان تغییهرات شهاخص نهادینهه
کردن دین با حضور همه عواملی است که وارد معادله ریرسیونی شده است.
ستون ششم  Bنشاندهنده میزان و جهت تغییر در متغیهر وابسهته نهادینهه کهردن دیهن ،بهه ازای
تغییر در هر یک از متغیرهای وابسته است .برای مثال ،اولین عدد این ستون نشهان مهیدههد بهه ازای
یک واحد تغییر در معرف اول 22916 ،واحد در نهادینه کردن دین تغییر ایجاد میشود .ستون هفتم
نشاندهنده وزن  Bریرسیون ،برای نمرههای استاندارد است؛ یعنهی هنگهامی کهه نمهرههها بهه

Beta
ازآنرو که استاندارد نیستند ،قابل مقایسه هم نبواهند بود .امها

شکل استاندارد درمیآیند ،مقادیر B
بتا امکان ارزیابی اثر نسبی هر یک از متغیرهای مسهتقل را نشهان مهیدههد .در مقایسهه مقهدار Beta

درمییابیم که بیشترین تأثیر در نهادینه کردن را معرف اول با مقدار  8/99داشته است .ستون هشهتم
مقدار  fرا نشان میدهد که آیا میتوان نتایج را به جمعیت تحقیق تعمیم داد .با توجهه بهه معنهاداری
آن میتوان یفت که نتایج قابلیت تعمیم بهه جامعهه تحقیهق را دارنهد .بها توجهه بهه بتها و جههت آن،
میتوا ن یفت که با افزایش سه معرف زیر ،نهادینه کردن دین افزایش مییابد .بنابراین ،باید دسهت
به اقداماتی زد که این عوامل افزایش یابند.
جدول  .91رگرسیون چند متغیره نهادینه کردن دین
عوامل مؤثر

Multiple R

ضریب

ضریب تعیین

تعیین

تعدیل شده

B

Beta

مقدار

معنی

F

داری

جذابیت بحثهای امام
جماعت دانشگاه برای

8/99

8/98

8/99

22/16

8/99

22/06

8/888

مباطبان
میزان ممانعت برنامههای
آموزشی برای شرکت در

8/08

8/91

8/96

90/09

8/21

91/91

8/888

نماز جماعت
تشویق استادان یروه به
ادای فریضه نماز

8/09

8/91

8/90

911

91/09

8/29

99/09

8/888

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال دهم ،شمارة  ،22پاییز و زمستان 9311

نتیجهگیری
این پژوهش با استفاده از نظریة بیسازمانی اجتماعیِ کارکردیرایان ،عواملی را کهه منجهر بهه
اختالل در ترویج و توسعه اقامه نماز در دانشگاه میشوند ،مورد واکاوی قهرار داد .همهانیونهه کهه
اشاره شد ،برنامههای ترویجی اقامه نماز به برنامههایی یفته میشهود کهه در حهال حاضهر ،دانشهگاه
آنها را اجرا میکند و از دانشجویان پرسیده میشود که این برنامهها به چهه میهزان در دانشهگاه شهما
اجرا می شود .این برنامهها نقش پاداشدهی و آیاهسازی دارند .بها توجهه بهه آنچهه کهه از پیمهایش
بهدست آمده است ،میانگین شاخص پاداشدهی  2909و میانگین شاخص آیاهسهازی  2992اسهت.
از طرف دیگر ،میانگین شاخص کلی برنامههای ترویجی اقامه نماز  2910است که این نشهاندهنهده
پاسخ دانشجویان بین طیف کم و زیاد است 0691 .درصد از پاسبگویان بیان کردند که اجرای این
برنامه ها از سمت دانشگاه در سهطس ضهعیف و  1990درصهد از آنهها معتقهد بودنهد کهه اجهرای ایهن
برنامهها در سطس زیاد است .همچنین براسای نتایج پژوهش ،شاخص برنامههای ترویجی اقامه نماز
بیشترین همبستگی را با مؤلفة امهام جماعهت و بعهد اسهتادان ،مسهوونن و کارکنهان و در نهایهت ،بها
شاخص مسجد دانشگاه دارد .ایهن بهدین معناسهت کهه عملکهرد و توانمنهدی اقنهاع امهام جماعهت،
عملکرد استادان ،مسوونن و کارکنان و در نهایت ،شرایط و ساختار فیزیکی مسهجد بهرای ههر چهه
بهتر اجرا شدن این برنامهها تأثیر بسزایی دارد .بیشترین میزان ارتبا شاخص نهادینه کهردن دیهن بها
آیاه سازی و مبلغان مذهبی بود .این بدین معناست که آیهاهسهازی مسهوونن فرهنگهی و مهذهبی و
توانمندی مبلغان مذهبی در اقناع دانشجویان ،حضور استادان و مسوونن در ادای فریضهه نمهاز و بهه
عبارت دیگر ،نحوة رفتار مبلغان فرهنگی میتواند به نهادینه کردن دین در دانشجویان منجر شود.
در این زمینه ،تشکیل کاریروه انتقادی بهمنظور حضور اسهتادان ،کارکنهان و مسهوونن بهرای
بحث نماز و اهمیت انتقال این فریضه به دانشجو دارای اهمیت بسهیاری اسهت .جهذابیت بحهثههای
امام جماعت دانشگاه و توانمندی اقناع وی در زمینهه بحهثههای سیاسهی ،اجتمهاعی و همچنهین در
بحث نماز ،در کیفیت ارزیابی دانشجو حا ز اهمیت است .همانطور کهه واضهس اسهت ،دانشهجو بها
یکسری اعتقادات مذهبی وارد دانشگاه میشود ،اما مسولة مههم ایهن اسهت کهه دانشهگاه و مبلغهان
فرهنگی و مذهبی توانایی تقویهت ایهن اعتقهادات را داشهته باشهند .مقولههای کهه در اینجها برجسهته
میشود ،کمک یرفتن از پهاداشههای بیرونهی بهرای تقویهت امهر درونهیِ یهرایش بهه نمهاز اسهت.
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دانشجویان با ورود به دانشگاه نیاز به حمایت دارند .این حمایتها میتواند در قالهب حمایهتههای
مالی یا غیرمالی باشهد .بنهابراین ،تشهکیل زیرمجموعهه ای در قالهب سهتاد اقامهه نمهاز بهرای پوشهش
کمکهای مالی یا غیرمالی به دانشجو دارای اهمیت بسیار است .در پایهان بایهد یفهت آیهاهسهازی
دانشجویان به مقولة نماز بسیار ضعیف است .معمونً این آیاهسازی در یروههای مجازی بها تعهداد
اند

صورت میییرد .توصیه به مکانیابی اطالعرسانی ،چگونگی انتقال و جذابسازی موضهوع

نماز میتواند بسیار مهم باشد.
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