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بررسی رابطه گرایش و التزام عملی به نماز و سالمت روان
(مطالعه موردی :جوانان  15-30ساله شهرستان آستارا)
مسعود پاداشی()1؛ معصومعلی معصومی()2
()1دانشجوی دكترای مدیریت دولتی – منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد كتول ،ایران
()2كارشناش ارشد مدیریت دولتی منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا – ایران
چکيده:
نماز ياد خدا و پيوند با اوست اولين و مهمترين فريضهای است كه هر انسان مسلمان مكلفی ناگزير به
انجام آن است در آيات گوناگون مستقيماً به نقش آن در آرامسازی درون و شادابی روح و روان اشاره شده است.
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه گرايش و التزام عملی به نماز و سالمتروان جوانان  15-30ساله شهرستان
آستار میباشد .روش تحقيق توصيفی -همبستگی است .جامعه آماری پژوهش كليه جوانان واقع در سنين (-30
 )15شهرستان آستارا كه به تعداد  1641بود .و حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران 316 ،نفر محاسبه شد ،و به
روش نمونهگيری غيراحتمالی دردسترس با ابزار پرسشنامه دادهها گردآوری گرديد .روايی همگرايی برای هر يك
از حيطههای پرسشنامه گرايش و التزام عملی به نماز بين ( )0/98 -0/93و سالمتعمومی بين ()0/0-96/94
بدست آمد و پايايی به روش آلفای كرونباخ به ترتيب  0/841و  0/852برآورد گرديد .برای تجزيه و تحليل
دادهها از دو روش آمار توصيفی و استنباطی استفاده شد .نتايج بدست آمده از ضريب همبستگی پيرسون رابطه
معكوس و معناداری را بين گرايش و التزام عملی به نماز و مولفههای آن (اثربخشی نماز در زندگی فردی و
اجتماعی؛ توجه و عمل به مستحبات؛ التزام و اهتمام به انجام نماز؛ مراقبت و حضور قلب در نماز) و
اختالالتروان(ناسازگاری جسمی ،اضطراب و بیخوابی ،اختالل در عملكرد اجتماعی ،افسردگی) نشان داد
(سطح معنیداری .)p< 0/01با توجه به نقش نماز در سالمت روان افراد ،بنظر مىرسد مسئولين فرهنگى جامعه،
بايد به نقش نماز توجه ويژه نمايند و با شناسايی چالشها و موانع ساز و كار گسترش گرايش جوانان به نماز
فراهم آورند.
واژگان كليدی :نماز ،سالمتروان ،آرامش
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مقدمه
نماز انس و لذت با ياد خداست و مايه نورانيت دلها است چرا كه ذكر و ياد خدا نور
ايمان و شيوه پرهيزكاران میباشد .نماز سرمايه هر مومنی است و سود و بهره آن سالم ماندن
از شر شيطان و داروی بيماریهای روح و صيقل جانها ،تا گوشهای سنگين با ياد خدا شنوا
و چشمهای بسته با ياد او بينا شود .بنابراين بهترين وسيله بندگی و عبادت برای معبود يگانه،
نماز است (عامری و همكاران.)40 :1389 ،
نماز و نيايش ارتباط صميمانهای است ميان انسان و خداوند تسلیبخش و آرامشگر
دلهای مضطرب و خسته ،مايهی صفای باطن و روشنی بخشِ روان است (رعنايی و
همكاران.)76 :1389 ،
بر اساس آيه «و ما خَلَقْت الْجنَّ والْانْس االّ ليعبدن »9هدف خلقت انسانها عبادت
پروردگار معرفی شده است .منظور از عبادت ايجاد نوعی رابطه خاضعانه و ستايشگرانه انسان
با خالق هستی بوده و بارزترين مصاديق آن نماز میباشد نماز ياد خدا و پيوند با اوست اولين
و مهمترين فريضهای است كه هر انسان مسلمان مكلفی ناگزير به انجام آن است و فريضهای
است كه تا هنگام مرگ از او ساقط نمیشود (اكبریمعلم.) 31 :1393،
در اين ميان سالمت عبارت است از تعادل در فعاليتهای زيستی ،روانی ،اجتماعی افراد
كه انسان از اين تعادل سيستماتيك و ساختارهای سالم خود برای سركوب كردن و تحت
كنترل درآوردن بيماری استفاده میكند (تاریمرادی.)185 :1390 ،
سازمان جهانی بهداشت در تعريفی سالمت را به عنوان حالتی از رفاه كامل جسمی ،روانی
و اجتماعی ،نه صرفاً فقدان بيماری تعريف میكند .زمانی شخص را واجد سالمت روانی بر
میشمريم كه بتواند فعاليتها و نقشهای اجتماعی خود را در حد متعارف در خانواده و
اجتماع باشد بروز دهد و با خانواده و جامعهای كه در آن زندگی میكند ،هنجارهای اجتماعی
 . 9سوره الذاريات ،آيه 56
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موجود احساس پيوند ،اتصال و ارتباط بر قرار نمايد .گلداسميت سالمت روانی را ارزيابی
رفتارهای معنیدار مثبت و منفی فرد در ارتباط با ديگران تعريف میكند و آن را يكی از
اساسیترين شاخصهای سالمت هر جامعهای از جمله خانواده معرفی مینمايد ،كه منجر به
كارايی فرد در خانواده و جامعه خواهد شد(صادقی و فراست.)3 :1394 ،
سالمت روانی الزمه حفظ و دوام عملكرد اجتماعی ،شغلی و تحصيلی افراد جامعه است
و در واقع سالمتی پاسخ سهگانه وضعيتهای جسمی ،روانی و اجتماعی نسبت به محرکهای
داخلی و خارجی در جهت نگهداری ثبات و راحتی میباشد (صاحبی و آيتاللهی:1385 ،
.)27
سالمت عبارتست از برخورداری از آسايش كامل جسمی ،روانی و اجتماعی و نه فقط
نداشتن بيماری و نقص عضو .معمولترين بعد سالمتی ،سالمت جسمی است كه نسبت به
ابعاد ديگر سالمتی سادهتر میتوان آن را ارزيابی كرد سالمت جسمی در حقيقت ناشی از
عملكرد درست اعضای بدن است .از نظر بيولوژيكی عمل مناسب سلولها و اعضاء بدن و
هماهنگی آنها با هم نشانه سالمت جسمی است .بديهی است ارزيابی سالمت روانی ،نسبت
به سالمت جسمی دشوارتر است .در اينجا تنها نداشتن بيماری روانی مد نظر نيست ،قدرت
تطابق با محيط ،عكسالعمل مناسب در مقابل مشكالت و حوادث زندگی جنبه مهمی از
سالمت روانی را تشكيل میدهد ،سازگاری فرد با خودش و ديگران ،قضاوت صحيح در
برخورد با مسائل ،داشتن روحيه انتقادپذيری و داشتن عملكرد مناسب در برخورد با مشكالت
است (ياوری.)3 :1394 ،
پژوهشها حاكی از رابطه معناداری بين نماز و سالمت روان است گلمغانیزاهاصل و
همكاران ( )1387به اين نتيجه دست يافتند كه نماز يكی از فرائضی كه میتواند بيشترين نقش
را در مقابله با ناهنجاریهای روحی و روانی داشته باشد مهمترين تاثيری كه نماز دارد كاهش
فشار روانی و تامين سالمت روانی انسانهاست .همچنين دادخواه و همكاران ( )1388در
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پژوهشی كه انجام دادند نشان دادند ترويج فرهنگ نماز و اقامه نماز در كاهش افسردگی مؤثر
است .رضايی و همكاران ( )1391بيان میكنند نماز خواندن و اهميت دادن به فريضه نماز در
زمان مقرر موجب كاهش ميزان افسردگی میشود .نتايج مطالعه صفری و همكاران ( )1393نيز
حاكی از همبستگی معناداری بين تقيد به نماز و سالمت روان را نشان میدهد .نتيجه
پژوهشها وجود رابطه معناداری بين مذهب و سالمت روان را نشان میدهد با اين وجود اين
پژوهش به بررسی رابطه بين گرايش و التزام عملی به نماز و سالمت روان جوانان 15-30
ساله شهرستان آستارا پرداخت .بنابراين هدف اصلی بررسی رابطه بين گرايش و التزام عملی
به نماز و سالمت روان جوانان  15-30ساله شهرستان آستارا می باشد.
روش پژوهش
اين مطالعه از نوع مطالعات توصيفی -همبستگی است .جامعه آماری پژوهش كليه جوانان
دختر و پسر واقع در سنين ( )30-15شهرستان آستارا میباشد كه تعداد آنان برابر 1641
گزارش گرديده است .حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران 312 ،نفر محاسبه گرديد ،جهت
افزايش اعتبار بيرونی پژوهش  20 ،نفر به تعداد حجم نمونه اضافه شد .و در بين  322نفر
پرسشنامه پخش گرديد كه از اين تعداد در نهايت  316پرسشنامه شرايط بررسی را داشت .و
به روش نمونهگيری غير احتمالی در دسترس ،با ابزار پرسشنامه دادهها گردآوری گرديد.

) Nt 2 p(1 − p
) Nd 2 + t 2 p (1 − p
= nحجم نمونه

 = Nحجم جامعه آماری

 = tاندازه متغير در توزيع طبيعی

 = pنسبتی از جمعيت دارای صفت معين

 )1-P(= qنسبتی از جمعيت فاقد صفت معين

 = dتفاضل نسبت واقعی صفت

=n
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N= 1641
n = 312
)Nt p(1 − p
1641× 1.96 × 0.25
=
= 311.287 ≅ 312
2
2
Nd + t p(1 − p) 1641× 0.05 2 + 1.96 2 × 0.25
2

2

=n

پرسشنامه گرايش و التزام عملی به نماز
اين پرسشنامه توسط انيسی و همكاران ( )1389به منظور سنجش نگرش و التزام عملی
نسبت به نمازهای واجب ساخته شده است كه از  50سوال تشكيل شده است .روش
نمرهگذاری در طيف پنج درجهای ليكرت از  0تا  4در نظر گرفته شده است و دامنه نمرات از
 0تا  200متغير است و نمره باالتر حاكی از اهميت بيشتر به نماز است .اين مقياس بيشتر
جهتگيری درونی را مورد سنجش قرار داده و دارای چهار زير مقياس شامل موارد ذيل
میباشد:
.1اثربخشی نماز در زندگی فردی و اجتماعی .2 ،توجه و عمل به مستحبات .3 ،التزام و
اهتمام به انجام نماز .4 ،مراقبت و حضور قلب در نماز .روايی محتوا ا در پژوهش انيسی و
همكاران ( )1389مورد تأييد قرار گرفته همچنين روايی همزمان آن با مقياسهای التزام عملی
به اعتقادات مذهبی و جهتگيری مذهبی آلپورت مورد تأييد قرار گرفته است .ضرايب
اعتبار(همسانی درونی) با استفاده از روش آلفایكرونباخ  0/92بازآزمايی مقياس با يك هفته
فاصله  0/ 96و تنصيفی  0/ 87بدست آمده است .ضريب آلفایكرونباخ در پژوهش زارع و
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شهابیزاده ( )1394برای خردهمقياسها (اثربخشی نماز در زندگی فردی و اجتماعی؛ توجه و
عمل به مستحبات؛ التزام و اهتمام به انجام نماز؛ مراقبت و حضور قلب در نماز) به ترتيب
 0/83 ،0/89 ،0/86و  0/85بدست آمده است.
پرسشنامه سالمت عمومی »GHQ«10
پرسشنامه سالمت عمومی يك «پرسشنامه سرندی» مبتنی بر روش خود گزارشدهی
است كه در مجموعه بالينی با هدف رديابی كسانی كه دارای يك اختالل روانی هستند ،مورد
استفاده قرار میگيرد .اين پرسشنامه توسط گلدبرگ ساخته شده در اين پرسشنامه ،به دو طبقه
اصلی از پديدهها توجه میشود ،ناتوانی فرد در برخورداری از يك كنشوری «سالم» و بروز
پديدههای جديد با ماهيت معلول كننده .پرسشنامه سالمت عمومی را میتوان به عنوان
مجموعه پرسشهايی در نظر گرفت كه از پايينترين سطوح نشانههای مشترک مرضی كه در
اختاللهای مختلف روانی وجود دارد ،تشكيل شده است .و بدين ترتيب میتواند بيماران
روانی را به عنوان يك طبقه كلی از آنهايی كه خود را سالم میپندارند ،متمايز كند .بنابراين،
هدف اين پرسشنامه دستيابی به يك تشخيص خاص در سلسله مراتب بيماریهای روانی
نيست ،بلكه منظور اصلی آن ايجاد تمايز بين بيماریهای روانی و سالمت است.
نسخه اصلی پرسشنامه سالمت عمومی از  60سؤال تشكيل شده است فرم  28مادهای
پرسشنامه سالمت عمومی دارای اين مزيت است كه برای تمام افراد جامعه طراحی شده
است.
زير مقياسهای پرسشنامه سالمت عمومی:
اين پرسشنامه دارای  4زير مقياس است:

 -1خرده مقياس ناسازگاری

جسمی11

١٠ . General Health Questionnaire
١١ . Somatic symptoms
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 -2اضطراب و بی

خوابی12

 -3اختالل در عملكرد
-4

اجتماعی13

افسردگی14

زير مقياس اول « »Aشامل مواردی در باره احساس افراد نسبت به وضع سالمت خود و
احساس خستگی آنهاست و با نشانههای جسمانی همراه است .مواد اين مقياس در پرسشنامه
در سؤالهای  1تا  7مشخص است پرسشهای مقياس دوم« »Bشامل مواردی است كه با
اضطراب و بیخوابی مرتبطاند  7ماده مربوط به اين زير مقياس در سؤالهای  8تا 14
مشخص شدهاند مقياس سوم« »Cگستره توانايی افراد را در مقابله با خواستههای حرفه ای و
مسائل زندگی روزمره میسنجد و احساسات آنها را درباره چگونگی كنار آمدن با
موقعيتهای متداول زندگی ،آشكار میكند  7ماده مربوط به اين زير مقياس در سؤالهای 15
تا  21آمده است چهارمين مقياس « »Dدر برگيرنده نمره مواردی است كه با افسردگی وخيم
و گزارش به خودكشی مرتبطاند و  7ماده متمايز كننده آن در پرسشنامه با سؤالهای  22تا 28
مشخص شدهاند .روش نمرهگذاری پرسشنامه سالمت عمومی بدين ترتيب است كه از گزينه
«الف» تا«د» ،نمره صفر ؛يك؛ دو؛ سه تعلق میگيرد در نتيجه نمره فرد در هر يك از خرده
مقياسها از صفر تا  21و در كل پرسشنامه از صفر تا  84خواهد بود .نمرات هر آزمودنی در
هر مقياس بطور جداگانه محاسبه شده و پس از آن نمرات  4زير مقياس را جمع كرده و نمره
كلی را بدست میآوريم .در اين پرسشنامه نمره كمتر بيانگر سالمت روان بهتر میباشد.
دو شاخص روايی پرسشنامههای سرندی ،حساسيت و ويژگی آن است در بررسی چن و
چن « »1983جهت بررسی روايی همزمان از پرسشنامه چند وجهی مينه سوتا «»MMPI
استفاده نمودند و به ضريب همبستگی  0/54دست يافتند .كالمن و ويلسون « »1983دو
١٢ . Anxiety
١٣ . Social Withdrawal
١٤ . Depression
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پرسشنامه سالمت عمومی و مقياس نااميدی بك را اجرا نمودند و ضريب روايی همزمان
 0/69را گزارش نمودند گلدبرگ با مرور پژوهشهای انجام شده در اين زمينه كه به دو
صورت باز آزمايی و نيز محاسبه ضريب آلفای كرونباخ به انجام رسيده مقدار اعتبار را باال و
قابل قبول گزارش كرده است در بررسی گلدبرگ و ويليامز « ،»1998اعتبار تنصيفی برای كل
پرسشنامه را  0/95گزارش كردند .ثبات درونی را با روش آلفای كرونباخ در مطالعه
چان« ،»1985و كی سين « 0/93 ،»1984گزارش شده است.
در پژوهش جامعی ندوش و ايزدی ( )1395پايايی به روش آلفای كرونباخ برای
مقياسهای سالمتروان بين  0/81تا  0/84گزارش شده است.
جدول  :1زيرمقياسهای پرسشنامه سالمت روانی
خرده مقياسها

مقياسB

مقياسC

مقياسA

0/85

0/52

0/023

مقياسB

-

0/75

0/61

0/90

مقياسC

-

-

0/44

0/75

مقياس D

-

-

-

0/63

مقياس

مقياس كلی

D

(حاصل جمع 28ماده)
0/79

در اين پژوهش نيز پايايی پرسشنامه گرايش و التزام عملی به نماز و سالمت عمومی به
روش آلفای كرونباخ به ترتيب  0/841و  0/852برآورد گرديد همچنين برای بررسی روايی
سازه از ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد .ضريب همبستگی پيرسون بايد بزرگتر از
 0/4باشد .مقادير روايی همگرايی برای هر يك از حيطههای پرسشنامه گرايش و التزام عملی
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به نماز بين ( )0/98 -0/93و سالمت عمومی بين ( )0/0-96/94بدست آمد .با توجه به
شاخصهای بيان شده روايی همگرايی در سطح مطلوبی است.
یافتهها
يافتههای پژوهش نشان داد كه  45/9زن و  54/1مرد هستند  56/3درصد مجرد و 43/7
درصد متأهل بوده و بيشترين درصد نمونه آماری مربوط به رده سنی  15-19به ميزان 47/2
درصد و كمترين درصد  26-30سال به ميزان  14/6درصد میباشد همچنين از نظر
تحصيالت بيشترين درصد به ميزان  62/2درصد را ديپلم و زيرديپلم و سپس فوق ديپلم و
ليسانس به ميزان  32/6درصد و كمترين را با  5/1درصد فوقليسانس و باالتر به خود
اختصاص دادهاند .از نظر طبقه اجتماعی  82/6درصد افراد در طبقه متوسط و  13/9درصد جز
طبقه متوسط به پايين و  3/5درصد نيز خود را متعلق به طبقه متوسط به باال میدانند.
جدول  :2دادههای مربوط به مؤلفههای متغير مستقل
(گرایش و التزام عملی به نماز) و مؤلفههای متغير وایسته (سالمت روانی)
متغيرها

اثربخشی نماز در زندگی

تعداد

حداق

مشاهدات

ل

316

14

حداكثر

ميانگين

انحراف

چولگی

معيار
56

43/78

9/82

كشيدگ
ی

-0/855

0/199

فردی و اجتماعی
توجه و عمل به مستحبات

316

13

48

37/21

8/58

-0/727

0/140

التزام و اهتمام به انجام نماز

316

14

48

37/28

8/28

-0/681

0/283
-
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مراقبت و حضور قلب در

316

10

40

31/34

6/75

0/311

-/795

نماز
گرایش و التزام عملی به

316

52

200

نماز

/74

33/99

0/159

-/739

155

ناسازگاری جسمی

316

0

9

2/24

2/39

1/29

1/137

اضطراب و بی خوابی

316

0

9

2/64

2/46

0/98

0/298

اختالل در عملکرد اجتماعی

316

0

9

2/28

2/20

1/293

1/490

افسردگی

316

0

9

2/13

2/17

1/360

1/743

سالمت روان

316

0

36

9/31

8/86

1/201

1/080

نتایج بدست آمده در مورد آمارههای مربوط به مؤلفههای متغير وابسته(سالمت
روانی) حاكی از آن است كه همه ابعاد سالمت روانی ميانگين پایينی دارند .بنابراین
افراد از نظر سالمت روان در وضعيت بهتری قرار دارند همچنين آماره مربوط به مؤلفه
متغير مستقل (گرایش و التزام عملی به نماز) در كل در حد متوسط به باال است .همانطور
كه در جدول ( )2مشاهده میشود .مقدار چولگی مشاهده شده برای متغيرهای پژوهش
در بازه ( )-2 ، 2قرار دارد .این نشان میدهد توزیع متغيرها از لحاظ چولگی و كشيدگی
از توزیع نرمال برخوردار است.
آزمون كلوموگروف-15

اسميرنوف16

.Kolmogorov
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استفاده از تکنيکهای آمار پارامتریک بایستی توزیع مقادیر متغير وابسته نرمال باشند
كه این كار نيز با آزمون كلومو گروف – اسميرنوف آزمون میشود .در واقع میتوان
گفت وقتی متغير مورد مطالعه معنیدار نباشد نرمال است.
جدول  :3نتایج آزمون كولموگروف-اسميرنوف*
بعد

سطح معنیداری

گرایش و التزام عملی به نماز

0/122

سالمت روانی

0/217

تعداد

316
*سطح خطا 0/05میباشد.

با توجه به جدول( )3مشاهده میشود كه سطح معنیداری متغير سالمت روانی بيشتر
از  0/05میباشد در نتيجه متغير سالمت روانی در نمونه دارای توزیع نرمال بودهاند پس
میتوان از روشهای پارامتریک جهت تحليل فرضيات تحقيق استفاده نمود .الزم به ذكر
است كه گرایش و التزام عملی به نماز نيز باالتر از  0/05بوده است.

.Smirnov
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جدول  :4یافتههای مربوط به آزمون ضریب همبستگی پيرسون بين متغيرهای پژوهش
سالمت روان

جسمی

ناسازگاری

بیخوابی

اظطراب
اجتماعی

عملکرد

و

به نماز

سطح

اختالل

التزام

عملی همبستگی

در

گرایش

و ضریب

افسردگی

مؤلفه

-0/321 -0/295 -0/216 -0/314 -0/297
0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

معنیداری
اثربخشی نماز ضریب
در

-0/307 -0/270 -0/248 -0/354 -0/307

زندگی همبستگی

فردی

و سطح

اجتماعی

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

معنیداری

توجه و عمل ضریب
به مستحبات

-0/321 -0/300 -0/188 -0/284 -0/283

همبستگی
سطح

0/000

0/000

0/001

0/000

0/000

معنیداری
التزام

و

ضریب

اهتمام

به

همبستگی

انجام

سطح

نماز

معنیداری

مراقبت

و

ضریب

-0/308 -0/287 -0/226 -0/320 -0/296
0/000
0/245
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حضور قلب همبستگی
در نماز

سطح

0/000

0/000

0/003

0/000

0/000

معنیداری
**P<0/01

n=316

نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی پيرسون در جدول ( )4نشان میدهد در
سطح ( α=0.01دودامنه) همبستگی معناداری بين سالمت روان و گرایش و التزام عملی به
نماز و ابعادش وجود دارد .همچنين بين ابعاد گرایش و التزام عملی به نماز و ناسازگاری
جسمی ،اضطراب و بیخوابی ،اختالل در عملکرد اجتماعی و افسردگی همبستگی منفی
معناداری وجود دارد.
بحث و نتيجه گيری
هدف اصلی از این پژوهش ،بررسی رابطه بين گرایش و التزام عملی به نماز و
سالمت روان جوانان  15-30ساله شهرستان آستارا میباشد .نتایج حاصله نشان داد ،كه با
افزایش ميزان نمره پایبندی به نماز ،از ميزان اختالالت مربوط به سالمتروان افراد كاسته
میشود این یافته همسو با نتایج تحقيقات صفری و همکاران ( ،)1393اكبری معلم
( ،)1393جامعیندوشن و ایزدی ( ،)1395آقایانیچاوشی و همکاران ( )1387میباشد .در
تبيين این یافته میتوان اذعان كرد آرامش حاكم بر روح و روان و در نتيجه آن جسم
اشخاص مذهبی ،و به خصوص نمازگزاران ،در مقایسه با آشفتگی روانی و جسمی و
اضطراب المذهبها از دیرباز مورد توجه جامعه پزشکی بوده است و لذا در این زمينه
نماز نقش مهم و خارقالعادهای را ایفا میكند .چرا كه شخص نمازگزار با ایمان به قدرت
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اليزال الهی كه در برابرش كرنش میكند ،خود را در مقابل هر عاملی كه قصد به خطر
انداختن ،ترساندن و در نتيجه مضطرب ساختن او را داشته باشد ،ايمن میيابد خداوند متعال
در قرآن كريم میفرمايد :اال بذكراهلل تطمئن القلوب ،17دل آرام گيرد با ياد خدا ،و نماز
بزرگترين ذكر پروردگار است و يا به فرموده حضرت علی (ع) «ياد خدا روشنايی سينهها و
آرامش دلهاست» در نتيجه فعاليتهای دينی و مذهبی مانند نماز میتواند با اميد بخشی و
تخليه هيجانی باعث كاهش اضطراب و تنش شود .عبادتی كه موجب ارتباط حضوری فرد با
مبدأ هستی شود و در طول ساعات روز طی ساعات روز بر بستر افكار روزانه جريان پيدا كند
تنها منبع آرامش و سكون درون است (عامری و همكاران.)43 :1389 ،
نتايج پژوهش رابطه معكوس و معناداری بين گرايش و التزام عملی به نماز و
ناسازگاری جسمی ،را نشان داد كه اين يافته همسو با نتايج تحقيقات صفری و همكاران
( ،)1393اكبری معلم ( ،)1393میباشد يعنی در صورت گرايش و التزام عملی به نماز از ميزان
ناسازگاری جسمی كاسته خواهد شد و برعكس در صورت عدم پايبندی به نماز ناسازگاری
جسمی افزايش میيابد هر مسلمان در هنگام انجام فريضه عبادی و مهم نماز ،وضعيتهای
ايستاده ،نشسته ،را در ركوع و سجده انجام میدهد كه اين حركات در هنگام ادای نماز،
نشانههای تسليم و نزديكی به درگاه خداوند متعال میباشد از طرفی ديگر ،اين حركات
میتوانند به عنوان تمرين بدنی و بهبودی در وضع جسمانی نيز به شمار آيند (قربانی و
موسوی.) 49 : 1386،
يافتههای پژوهش نشان داد كه بين گرايش و التزام عملی به نماز و اضطراب،
بیخوابی ،همبستگی معكوس و معناداری وجو دارد كه اين يافته با نتايج پژوهشهای صفری
و همكاران ( ،)1393اكبری معلم ( ،)1393سعادت و ماندنی( )1394مطابقت داشته و همسو
میباشد .در تبيين اين يافته میتوان بيان نمود در صورت التزام عملی به نماز از ميزان
 . ١٧ﺳﻭﺭﻩ ﺭﻋﺩ،ﺁﻳﻪ ٢٨
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اضطراب و بیخوابی كاسته میشود افراد با اميد و ايمان به خدا و تقويت روانبنههای مذهبی
خود در برابر استرسها و فشارهای زندگی مقاومت كرده و كمتر دچار افسردگی و اضطراب
میشوند (سعادت و ماندنی.)102 : 1394،
يكی ديگر از نتايج تحليل آماری معنادار بودن رابطه بين گرايش و التزام عملی به نماز
و اختالل در عملكرد اجتماعی بود كه حاكی از رابطه معكوس بين متغيرها بود كه اين يافته
همسو با نتايج پژوهشهای صفری و همكاران ( ،)1393اكبری معلم ( ،)1393میباشد با
پايبندی به نماز و رابطه معنوی انسان در طول نماز با خداوند و دريافت نوعی فيض الهی از
خداوند متعال فرد عزمش را جزم و ارادهاش را قوی و همتش را بلند میكند در نتيجه برای
پذيرش علم و معرفت آمادهتر و برای انجام كارهای بزرگ تواناتر میشود (گلمغانیزادهاصل و
همكاران.) 89 :1387 ،
نتايج پژوهش بين میدارد كه رابطه معكوس و معناداری بين گرايش و التزام عملی به
نماز و افسردگی وجود دارد اين يافته با نتايج پژوهشهای دادخواه و همكاران (،)1388
صفری و همكاران ( ،)1393اكبری معلم ( ،)1393رضايی و همكاران ( ،)1391رعنايی و
همكاران( ،)1389محتشمیپور و همكاران( ،)1383سعادت و ماندنی( )1394همخوانی داشته
و همسو است در تبيين اين يافته میتوان بيان نمود خواندن نماز و نگرش مثبت به نماز در
زندگی در ميزان آرامش روحی و كاهش افسردگی نقش دارد امروزه بيشتر روانشناسان نيز
دريافتهاند كه دعا و نماز و داشتن يك ايمان محكم به دين اضطراب ،افسردگی و ترس را كه
زمينهساز بسياری از بيماریهاست برطرف میكند و افراد مذهبی میتوانند با رويدادهای
منفی زندگی و عوامل فشارزای روانی مقابله كند (رضايی و همكاران.)448 :1391 ،
همچنين نشان داده شد كه رابطه معكوس و معناداری بين ابعاد التزام عملی به نماز(
اثربخشی نماز در زندگی فردی و اجتماعی ،توجه و عمل به مستحبات ،التزام و اهتمام جدی
برای انجام نماز ،مراقبت و حضور قلب در نماز و اختالالت روان (ناسازگاری جسمی،
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اضطراب ،بیخوابی ،اختالل در عملكرد اجتماعی و افسردگی) وجود دارد .كه اين يافته همسو
با نتايج پژوهشهای زارع و شهابیزاده ( )1394است
عباداتی مانند نماز خواندن كه خود نوعی آرامسازی است ،حس خوب بودن را در فرد
ايجاد میكند .اين روش آرامسازی در سورهی عنكبوت آيهی  45و همچنين در روايات
بسياری قيد شده است (رعنايی و همكاران .)79 :1389 ،و در آيات مختلف ،مستقيما به نقش
نماز در آرامسازی درون ،شفابخشی قلب و شادابی روح و روان اشاره شده است .از جمله در
سوره طه آيه ( 14اقم الصلوه لذكری) و سوره رعد آيه ( 28اال بذكر اهلل تطمئن القلوب(
آقايانی چاوشى 1387،و همكاران  .)150 :علت تاكيد فراوان بر اين فريضه و برجسته بودن
آن ،بدان جهت است كه نماز تمام آن حضور انسان است در پيشگاه خدا(اكبری معلم: 1393 ،
 )31مداومت در نماز خواندن همراه با حضور قلب و توجه به خداوند موجب ثبات ياد الهی
در قلب و تجلی عظمت او در آن میشود(رحمانی و ابراهيمی.)144 :1392 ،
با توجه به نقش نماز در سالمت روان افراد ،بنظر مىرسد مسئولين فرهنگى جامعه ،بايد
به نقش نماز توجه ويژه نمايند و با شناسايی چالشها و موانع سازو كار گسترش گرايش
جوانان به نماز فراهم آورند.
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