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  49-67: 1389 زمستان، 2 ي، شماره2 يه، دور)پژوهش زنان(زن در فرهنگ و هنر 

  

 

  

بندي نسبت به نماز و ادراك  هاي جنسيتي و تأهل بر نگرش و پايتفاوت

  هاي اقامه آن در دانشجويان محدوديت 

  ∗∗منش،  نرجس عرفان∗نصيرزادهراضيه 

  

بندي نسبت به  جنسيتي و تأهل بر نگرش و پاي هايتفاوت بررسيهدف پژوهش حاضر  :چكيده

بدين . و محيطي آن در دانشجويان بود عوامل بازدارنده فردي و اجتماعي موانع ونماز و ادراك 

اي انتخاب شدند و  گيري طبقه نفر از دانشجويان دانشگاه شيراز با روش نمونه 1100منظور 

دختران بيشتر از پسران  الي را تكميل كردند نتايج نشان داد كهسؤ 77ساخته نامه محقق پرسش

صورت فرادي داشتد در حالي كه پسران دانشجو به خواندن نماز به صورت گرايش به اقامه نماز به 

تر دختران  هاي پژوهش حاضر حاكي از نگرش مثبت چنين يافتهجماعت عالقه بيشتري ابراز نمودند هم

هاي امام  كه بين نگرش دختران و پسران نسبت به تأثير داشتن ويژگي نسبت به نماز بود در حالي

و نيز بين اشتياق و عالقه اجتماعي  ماز خواندن و شركت در نماز جماعتفراد به نجماعت در گرايش ا

عالوه بر . دو جنس نسبت به نماز و آشنايي آنان با احكام و فلسفه نماز تفاوت معناداري وجود نداشت

بيشتري در مورد  و فردي ، محيطيهاي اجتماعي اين دختران در مقايسه با پسران محدوديت

نسبت  بندي و متأهل از لحاظ نگرش و پايعدم تفاوت دانشجويان مجرد . گزارش نمودندنمازخواندن 

  .هاي اقامه آن، از ديگر نتايج پژوهش حاضر بود به نماز و ادراك محدوديت

  .، دانشجويان، وضعيت تأهل، نماز، نگرش، موانعجنسيت :هاي كليدي واژه
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هاي به عمل و متنوع پژوهش ي باليني و طيف گستردهحوزه آورد معنويت درماني دررويگسترش 

اي  شناسي دين به عنوان شاخه و در اين راستا ظهور روان گواه اين مدعاست ،ي دينشناسوانرآمده در 

شناسي در راستاي هدف كلي اين علم، يعني مطالعه رفتار و جايگاه متمايز دين در سازمان  از روان

  .شناختي انسان به وقوع پيوسته است روان

معين، ( نبوده استهاي ديني و پرستش  هبشر در تاريخ شناخته شده خود در هيچ مقطعي فارغ از دغدغ 

؛ 1994، 1برون(، هسته دين )1385، اي مكهكجباف؛ آخواند(نماز به عنوان ميراث انبيا  و )1380

ترين اعمال  ، يكي از قديمي)1991، 3تراير و شوپ( داري ترين شكل عملي دين و مهم) 2،1942باتريك

يا  و) 1998، 5كوئينگ و جرج( مدار اي هيجان مقابله، شيوه )4،2006كرونكاف و كراتر و لي( شفابخش

تأمين و تقويت  در و گردد قلمداد مي )7،1997؛ يورك و كوهن1986، 6فلكمن و همكاران(مدار مسأله

 ؛2000، 8ولف( و سالمت جسماني افراد مانند كاستن از اضطراب و افسردگي و تنيدگيبهداشت رواني 

، تنظيم ضربان قلب )1385، نصيري و همكاران ؛كچباف و همكاران؛ 1385 علي زاده، احمدي و شيخ

 299كمت نيز در ح) ع(كند حضرت علي ا ميسزايي ايفهنقش ب) 2001، 9بيماردي و همكاران(

  .اند ، مفيد دانستهو نشاط و برطرف نمودن غم و اندوهرا  براي ايجاد شادي  البالغه نماز خواندن نهج

 سالمت بر را بودن مذهبي تأثير مختلف، هايفرهنگ در گرفته صورت متعدد هايپژوهش

در ايران برخالف بسياري از ممالك ديگر دين همواره به عنوان يك عامل  .اند افراد تأييد نموده رواني

ترين  نماز به عنوان مهم يبنابراين مطالعه. و اجتماعي مطرح بوده و هست أثيرگذار در زندگي فرديت

اري در دانشگاه به عنوان نهادي فرهنگي و هنجارآفرين در نظامي كه تقويت د شاخص عملي دين

هاي جنسيتي  داند و نيز بررسي تفاوت اش به عنوان يك اصل مهم مي هاي ديني را در نسل آينده ارزش

،  بر افزودن برگي به دفتر دانش ما هاي ادراك شده نماز عالوه و وضعيت تأهل بر نگرش و محدوديت

                                                           
1
. Brown L B 

2
. Buttrick, G.A. 

3
. Trier K K, Shupe A. 

4
. Krucoff, M W,. Crater, S W, Lee, K L. 

5
. Koeing HG, Goerge LK 

6
. Folkman, S. and et al.   

7
. Bjorck JP,Cohen LH. 

8
. Wolf. DB 

9
. Bernardi, L and et al. www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 
 
 
  

 
   51 هاي اقامه آن  بندي نسبت به نماز و ادراك محدوديتهاي جنسيتي و تأهل برنگرش و پايتفاوت

   
 

لذا در پژوهش حاضر كه با هدف بررسي . شمار رودانگيز بهتواند موضوعي چالش ود ميه نوبه خب

آن در هاي اقامه  محدوديت بندي نسبت به نماز و ادراك  هاي جنسيتي و تأهل بر نگرش و پايتفاوت

هايي  هايي مبتني بر واقعيت براي پرسش تالش گرديده است تا پاسخ ،دانشجويان انجام گرفته است

   :سؤاالت زير يافت چونهم

نماز خواندن و شركت در نماز جماعت،  يآيا بين دانشجويان دختر و پسر تفاوتي از لحاظ نحوه-1

و نيز آشنايي افراد نسبت  ه و اشتياق اجتماعي نسبت به نمازنگرش نسبت به نماز و امام جماعت، عالق

   ؟به مسائل و احكام نماز وجود دارد

ها و موانع فردي، اجتماعي و  دختر و پسر تفاوتي از لحاظ ادراك محدوديتآيا بين دانشجويان  -2

   ؟محيطي اقامه نماز وجود دارد

نماز خواندن و شركت در نماز  يآيا بين دانشجويان متأهل و مجرد تفاوتي از لحاظ نحوه -3

نيز آشنايي و  تماعي نسبت به نمازجماعت، نگرش نسبت به نماز و امام جماعت، عالقه و اشتياق اج

   ؟افراد نسبت به مسائل و احكام نماز وجود دارد

اجتماعي ها و موانع فردي،  آيا بين دانشجويان متأهل و مجرد تفاوتي از لحاظ ادراك محدوديت -4

  ؟دارد، فراهم آورد و محيطي اقامه نماز وجود

  نگرش نسبت به نماز 

قليت بسيار ناچيزي از ا ته است كهگرف در بررسي نگرش نسبت به نماز نتيجه ) 1378( طالبان

اند در صورتي كه اكثريت قابل توجه  گرايش منفي نسبت به نماز داشته ويآموزان نمونه تحقيق دانش

در پژوهش خود ) 1380( زاده چنين ابراهيم هم .اند به نماز بودهنسبت  گويان واجد گرايش مثبتپاسخ

 خشنودمقدم و جعفري. است مثبتبه نماز  بتنس نگرش دانشجويان در سنين مختلفنشان داد كه 

نتايج . اند ت و بيش از حد متوسط ارزيابي كردهثبرا م» اصل نماز«نگرش دانشجويان به  )1380(

سنجش گرايش به نماز در بين نيز كه با هدف ) 1380( سنجي دانشجويان ايرانمركز افكارپژوهش 

و سبت به نماز هم به لحاظ اعتقادي دهد كه گرايش دانشجويان ن صورت گرفته نشان مي دانشجويان

عالوه بر اين دانشجويان هم در زندگي فردي و هم در زندگي . باشد هم به لحاظ رفتاري باال مي

كه به بررسي ديدگاه ) 1380( زادهاسماعيل پژوهش .اجتماعي خود گرايش بااليي به نماز خواندن دارند

نسبت به مسجد دانشجويان  ديد مثبتپردازد، به  مي انشجويان در مورد نماز جماعت و مسجد دانشگاهد
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آموزان  جذب دانش  هاي بررسي نگرش و راهنيز در پژوهشي كه با هدف  )1379(عسكري . اشاره دارد

وزان آمكه به طور كلي نگرش دانشنسبت به طرح اقامه نماز صورت گرفته است نتيجه گرفته است 

  :نويسد هم مي) 1379(عسكري  .نسبت به طرح اقامه نماز در مدارس مثبت است

به ديگران  كنندگان در نماز جماعت ايمان و اعتقاد بيشتري نسبته شركتكبا اين مطلب  زنان«

يابد اعتقاد به  عالوه بر اين هر چه ميزان تحصيالت افراد افزايش مي .دارند بيش از مردان مخالفند

تدابير و تبليغات كنوني براي ترغيب و تشويق افراد براي شركت در نماز جماعت، نياز به  كه اين

هل تأچنين مجردها خواندن نماز به تنهايي را بيش از افراد م هم. شود دگرگوني و تحول دارد، بيشتر مي

نماز جماعت ها معتقدند كه بايد هر چند از گاهي براي حفظ ظاهر در  آناز  تر دهند و بيش ترجيح مي

و  دهنده ايمان در نماز جماعت نشان چنين مجردها نسبت به اين عقيده كه شركت هم. شركت كرد

  .)102ص( »...اعتقاد افراد است بيش از متأهلين مخالفند

دار  معنا يبه وجود رابطه در خصوص عوامل مؤثر بر گرايش نسبت به نماز) 1370( و ظروفي گيلك

كنترل والدين و گرايش  و) به نفع تحصيالت باالتر( ، ميزان تحصيالت)دخترانبه نفع ( بين جنسيت

تقيد ، تأهلمعنادار بين وضعيت  يبه عدم وجود رابطه) 1380( زاده اما ابراهيم. افراد به نماز اشاره دارد

ماز با گرايش نسبت به ن به نماز، تحصيالت عاليه والدين، سن و ترم تحصيلي نسبت دانشجويانوالدين 

محيط فيزيكي و برخورد امام جماعت  ينحوههم به تأثير ) 1380( ديانتي و نفيس. كند اشاره مي

و ) به نفع زنان( به تأثير جنسيت) 1380( زاده اسماعيل. اشاره دارندبه نماز نسبت نمازخانه در گرايش 

 )1379( عسكري .كند كيد ميدانشجويان نسبت به نماز تأ نگرش مثبتدر  افزايش سطح سواد والدين

مادر و دوستان  ،عواملي نظير ميزان اهميتي كه والدين براي نماز قائل هستند، نمازخوان بودن پدربر 

آموزان، شركت والدين و دوستان در نمازجمعه، شركت در نماز جماعت محله، ميزان تحصيالت و  دانش

ش دختران ايه ميزان گريسمقا وي درتأكيد كرد اما آموزان نسبت به نماز  شغل والدين در گرايش دانش

معتقد است  )1379( برجعلي كه كند درصورتي ا گزارش نميداري ر آموز تفاوت معناو پسران دانش

تري  از اعتبار و اهميت بيش گروه نمونه پسران هاي مذهبي، در بين گروه نمونه دختران نسبت به ارزش

به نفع (چهار عامل جنسيت  دهد كه مينشان  هم )1378(طالبان  هاي پژوهش يافته .برخوردار است

) به نفع زير ديپلم(و سواد پدر ) به نفع زير ديپلم(سواد مادر ) به نفع مدرسه دولتي(نوع مدرسه ) پسران

آموزان  گرايش دانشگيرد كه  مي چنين وي نتيجه  هم .آموزان نسبت به نماز مؤثر استبر گرايش دانش
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اصلي مرتبط با آن را بايد در  اي داشته و عوامل درون مدرسهوامل نسبت به نماز ارتباط كمي به ع

پذيرفتن  ،تن دبير يا دبيران مورد عالقه به عنوان الگوي نمازنساهل نماز دا. دجاهاي ديگر جستجو نمو

، پذيرفتن دبير ديني مدرسه به عنوان الگوي مذهبي، مربي تربيتي مدرسه به عنوان الگوي مذهبي

به  ي هستند كهمتغيرچهار  اعضاي انجمن اسالمي مدرسه نسبت به انجام فرايض دينياعتقاد به تقيد 

پژوهش نفيسي و  ..اند ترين مشاركت معنادار را در گرايش نسبت به نماز داشته ترتيب اهميت بيش

خواندن نماز اول وقت را  دانشجويانو  اعضاي هيئت علمي ،كارمندان نيز نشان داد كه) 1380( ديانت

اين مسئله نه از سر معرفت و عشق كه به  نويسندگان اين پژوهش معتقدند كه اما. هندد مي ترجيح

   .باشد مينماز در مابقي ساعات شب و روز  يجهت آسودگي خيال از دغدغه

  :گيرد كه مي  در پژوهش خود نتيجه) 1380( زاده اسماعيل

گويان از پاسخ درصد50نزديك به  ،رفتند هميشه به مسجد مي ها آزمودني درصد20اندكي كمتر از «

گاه به مسجد گويان هيچاز پاسخ درصد10رفتند و  به مسجد مي خيلي كم و تنها هر وقت فرصت داشتند

در  گويانپاسخ 4/1بيش از . كه مردان بيش از زنان در نماز جماعت شركت داشتندضمن آن. درفتن نمي

يام سال تحصيلي در ادرصد هم در تمام  25حدود  و روند هاي رمضان و محرم و صفر به مسجد مي ماه

رفتند به خاطر عدم امكان حضور در  هايي كه به مسجد نمي آزمودني درصد60.دمسجد حضور دارن

ـ كه مجردها  به خاطر عدم تمايل درصد40متأهلين پاسخي از اين دست داشتند و  دـ بيشترجمس

  .)80- 82ص( »...بود .د ـهايي از اين دست داشتنبيشتر پاسخ

و گالوپ . رد بررسي قرار گرفته استكشورهاي غربي نيز مو نگرش افراد نسبت به مذهب در

ساكنان اياالت متحده به خداوند اعتقاد  درصد97در پژوهش خود گزارش كردند كه ) 1999( 10ليندسي

نيز نماز را در زندگي روزانه خود بسيار مهم گزارش  درصد76. خوانند نماز مي درصد90دارند و حدود 

كويينگ  ).2003هود، هانزبرگر و گورسوچ،  ؛1991و گالوپ، 12؛ پولوما11،999كالو و الرسون مك( كردند

ها و عقايد مذهبي سالخوردگاني كه به خاطر مشكالت  در بررسي نگرش )1998( 13و همكاران

ها گزارش كردند  از نيمي از آزمودني  كنند كه بيش اره ميجسماني در بيمارستان بستري شده بودند اش
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كنند و يا به صورت روزانه يا باالتر  هاي مذهبي حضور پيدا مي روز در هفته در مراسم  كه حداقل يك

چنين نتايج اين پژوهش حاكي از آن است  هم. كردند خواندند و يا كتاب مقدس را مطالعه مي نماز مي

ها گفتند كه ايمان و  نيمي از آن هاي قلبي مذهبي داشتند و تقريباً ها گرايش مودنينيمي از آزكه بيش از 

ها براي سازش و مقابله با مشكالت كمك  هاست و به آن ترين عامل سازگاري آن اعتقادات مذهبي مهم

  .. هاي افسردگي كمتري همراه بود هاي جسماني و نشانه چنين عالقه مذهبي با بيماري كند هم مي

  ها موانع و محدوديت: نماز 

ترين  همدر خصوص عوامل بازدارنده گرايش نسبت به نماز م) 1380( جعفري و خشنود مقدم

ترجيح  ،مسائل در عدم گرايش به نماز را عادت نداشتن به نماز از دوران نوجواني، ندانستن فلسفه نماز

نظير آن، قادي مانند توحيد، معاد و تاع ائلحل نشدن مستلويزيوني، هاي  دادن تفريح، ورزش و برنامه

بومي بودن با توجه به غير ها، تضاد فرهنگي موجود در دانشگاه ها و تشكل رفتار نامعقول بعضي گروه

ريزي صحيح در ارتباط با نماز، ناآشنايي به نيازهاي خود، اوضاع سياسي كشور،  دانشجويان، عدم برنامه

ديانت  نفيسي و .اند عنوان نموده مام جماعت در بين دانشگاهعدم مقبوليت او  اوضاع مديريتي دانشگاه

و علت نامطلوب بودن اقامه نماز  را مسائل سياسي و اجتماعي، آشنا نبودن به آثار و بركات نماز) 1380(

عدم انجام در پژوهش خود  )1380( زاده اسماعيل .كنند عنوان مي به نماز در جامعهافراد  گرايشعدم

 ،اعتنايي به دانشجو، كوچك بودن مسجد و واقع شدن در مكان نامناسب بيفرهنگي، هاي  فعاليت

، سطح سواد پايين امام جماعت و نماز ، طوالني شدنهاي مذهبي ـ فرهنگي جذاب نبودن برنامه

را به عنوان عوامل بازدارنده دانشجويان براي شركت در نماز جماعت د جاز معنويت مسشدن  كاسته

افزايش سطح سواد و  دهد كه هاي اين پژوهش نيز نشان مي ساير يافته. كند معرفي ميمسجد دانشگاه 

 نتايج پژوهشچنين هم .شود به مسجد مي نسبت تحصيالت دانشجويان باعث كاهش نگرش مثبت

 بازي و آميخته شدن نمازهايسياسي: نماز اشاره دارد هعامل بازدارند 6به وجود  )1379(عسكري 

عدم شركت در نماز (ـ فردي  عامل بازدارنده رواني ،هاي سياسي بنديها و جناح بنديه گروهجماعت ب

اي كه اين  كنندهكننده و ترغيبعوامل تسهيل هك توان گفت اعتقادي ندارد بلكه مي جماعت جنبه بي

اي مكاني، ه ويژگي شرايط،( ساختار اجرايي نماز جماعت، )حركت را در آنان ايجاد كند وجود ندارد

عدم رعايت شرايط و نكات بهداشتي و نظافت ، شأن و جايگاه نماز جماعتنشناختن  ،)مكاناتا زماني و

هم در مورد ها و مشخصات امام جماعت  و ويژگي چه در مورد امور جسمي و چه در مورد مسائل رواني
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خود ضمن در پژوهش ) 1382( ديناروند. به آنآموزش و تبليغات مربوط  ينحوه هم امامت نماز و

در اجتماع به   رفتاري هاي  روي اشاره به نقش تربيتي نماز در مدرسه و نقش مؤثر آن در جلوگيري از كج

شدن نماز جماعت، عدم شركت  آموزان در مدارس، طوالني عدم تقويت مثبت براي نمازخواندن دانش

آموز  براي شركت دانش مسئولين مدرسه در نماز جماعت، نبود امكانات مناسب، اجبار مسئولين مدرسه

درون مدرسه و عدم هماهنگي خانه و مدرسه، وجود  يدر نماز جماعت را به عنوان عوامل بازدارنده

اي در كوچه و خيابان را به عنوان عوامل  هاي رايانه هاي مبتذل و بازي كننده مانند فيلم وسائل سرگرم

توجهي تبيين اهميت نماز و اسرار آن، كمعدم) 1382( شهرويي. كند اجتماعي اشاره مي يبازدارنده

امام ( هاي مختلف نسبت به نماز و نماز جماعت، شكل اقامه نماز مسئولين دانشگاه و اساتيد و تشكل

سلف سرويس، ( هاي مختلف دانشگاه ، عدم هماهنگي قسمت)شدن نماز جماعت، قرائت امام، طوالني

شدن فضاي نماز  نماز، سياسي و جناحي يات ناكافي دربارهبا زمان اقامه نماز، تبليغ) آموزش، امور اداري

  .كند را به ترتيب به عنوان موانع ترويج فرهنگ نماز معرفي مي

  

  نظري مباني

پسران در متغيرهاي مبتني گونه كه در مطالعات مذكور گزارش شده است تفاوت ميان دختران و  همان

هايي كه در برخي موارد به توليد  پژوهش. شماري بوده است هاي بي ، موضوع پژوهشبر مذهب

ميانگين رفتار مذهبي و ايمان ) 1387( در حالي كه فني اصل و همكاران اند هاي متناقض انجاميده يافته

پژوهش زكوي نتايج مشابهي نيز در . كنند ، گزارش ميبيشتر از دانشجويان پسردر دانشجويان دختر را 

 يكه دختران با انگيزه كنند اشاره مي) 1383(چاري و نصيرزاده  حسين. شود ديده مي) 1387( و همكاران

ن بيشتر كه پسرا خواندند در حالي از پسران نماز مي  اب الهي بيشترس از عذ رواني و  رسيدن به آرامش

با پسران خداوند را  خواندند و نيز دختران در مقايسه و عادت نماز مي به خاطر اداي تكليف شرعي

اما بين دختران و پسران از لحاظ ادراك خداوند . كردند گرتر تصور مي تر و تنبيه اليتناهيتر،  خواه نيك

 .)1388، طباطبايي ؛نصيرزاده(ها معنادار نبود  مند تفاوت ارزش نيافتني و خداوند نامربوط، خداوند دست

لد و ( كنند را به عنوان مرد تلقي مي وندخدا نتر از پسرا ها بيش در استفاده و كاربرد سمبل ندخترا

اين . كند به عدم تفاوت دختران و پسران در نگرش ديني اشاره مي) 1385( دهقاني ،)1998همكاران، 
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هاي جنسيتي در باورهاي مذهبي،  ها را شايد بتوان با استفاده از متون پژوهشي توضيح داد تفاوت تفاوت

، زنان در مقايسه با مردان گرايش كه از جمله آن. رار بگيردتواند از چندين ديدگاه مورد بررسي ق مي

). 1973بلوك، (بيشتر به فكر ديگران هستند ). 14،1982گيليگان(تري به وابستگي دارند  بيش

هايي ممكن است چنين ويژگي. تري دارند شمذهب گرايش بيو ذاتاً به ) 1989، ازراك(ترند  مذهبي

تر شوند و خود را به آن  هاي مذهبي نزديك يج گروهيد و رسوم رازنان جوان را برانگيزد كه به عقا

ولي ). 1995 دوناهي و بنسون،(را باور نمايند  هايي مانند مرد بودن خداوند و ويژگي منتسب نمايند

، بنابراين كمتر احتمال دارد كه كنند ه مذهب احساس ميمردان در زندگي خود وابستگي كمتري ب

دليل ديگر ممكن است اين مسأله باشد . هاي مذهبي را تصديق كنند روههاي مذهبي سنتي گنگرش

). 1972 اسپيلكا،(مندند  مند بودن عالقهقدرتمند قرار داشتن بيش از قدرت كه زنان به تحت تسلط مردي

رت ادراك شده خود را افزايش دهند و در ، مردان جوان ممكن است ظرفيت ساختارهاي قدبنابراين

چنين تأثير و نفوذ هم ).1998، لد و همكاران(تصور كنند كه نه مرد است نه زن نتيجه خدايي را 

هاي  تواند به تبيين برخي تفاوت اجتماي به ويژه نفوذ والدين در فرآيند اجتماعي كردن مذهب مي

 از مردان هستند تر زنان مذهبي وانان و بزرگساالن كمك كند مثالًجنسيتي در مذهبي بودن نوج

هاي عبادي  زنان، بيشتر در مراسم) 1999، 16؛ دانلسون1998، 15؛ فرانسيس و ويلكاكس1989ازراك، (

و توافق بيشتري با باورهاي سنتي مذهبي و عالقه بيشتري به  خواندند ور دارند، بيشتر نماز ميحض

  . دارند و اهميت زيادي براي مذهب در زندگي خود قائلند مذهب ابراز مي

مربوط به  هاي جنسيتي بايد االً چنين تفاوتاند كه احتم نموده فرض )1993( و همكاران 17باتسون

افراد  تواند هايي كه مي هم از طريق تفاوت. هاي نقش جنسي باشد شدر آموز فرآيندهاي نفوذ اجتماعي

بينند  آموزش مي كننده بودنكه زنان براي مطيع بودن، تربيت نتر بودن نمايد مانند اي را مستعد مذهبي

، اين صفات با مذهبي بودن ارتباط بيشتري دارند و هم به دليل انتطار مستقيمي كه شوند مي و تربيت

  .  در خصوص بيشتر مذهبي بودن زنان وجود دارد
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 روان سالمت از مجردها با مقايسه در متأهلين كه اندكرده گزارش )2003( لهرر و به عالوه ويت

 به نسبت كنندمي شركت مذهبي هايفعاليت در كه كساني چنينهم و هستند برخوردار بيشتري

ممكن است  هايافته اين .برخوردارند رواني بيشتري سالمت از ندارند مذهبي فعاليت كه كساني

 نظر به .دارند تأثير زندگي مشابه مسائل از بعضي روي بر ازدواج، و مذهب كه دهنده آن باشد نشان

 )1984( هندرشات و موشر .گذارندمي اثر سازگاري زناشويي بر متفاوتي شكل به مختلف مذاهب رسدمي

 كمي مذهبي پيوندجويي پوستي كهسياه و سفيدپوست زنان در زناشويي منديرضايت گزارش كردند كه

 منديهاي رضايتتفاوت درك براي مهم عاملي مذهبي پيوندجويي كه گرفتند نتيجه و است كمتر دارند

 معناداري تأثير زناشويي روابط روي مذهب كه نيز دريافتند) 1990( كوشينسكي و دادلي .است آمريكا در

 و خانواده مذهبي موضع زناشويي، منديرضايت كنندهبينيپيش ترين قوي وي، يدر واقع در مطالعه .دارد

  .بود) كليسا در حضور( مذهبي هايفعاليت در همسران و شركت مذهبي مسائل در همسر با توافق

 

  تحقيق روش

شود چون در تالش براي بررسي ديدگاه  محسوب مي 18هاي پيمايشي سو جز طرحپژوهش حاضر از يك

شده نسبت به نماز است و  هاي ادراك بندي نسبت به نماز و محدويت جويان در خصوص نگرش و پاي دانش

بندي نسبت به  پاي، در نگرش و و پسران و نيز مجردها و متأهلين از سوي ديگر چون قصد مقايسه دختران

 يشود، جامعه محسوب مي اي نيز مقايسههاي علي قامه آن را دارد، جز طرحهاي ا محدوديت نماز و ادراك 

 1100اي مشتمل بر  كه از اين جامعه نمونه جويان دانشگاه شيراز  بودند دانش يآماري در اين پژوهش كليه

كه با ) بودند  نفر جنسيت خود را گزارش نكرده 66و نفر مؤنث  586نفر مذكر  و  448(نفر از دانشجويان 

در  سال قرار داشتند، 17- 42اي انتخاب شده بودند و در محدوده سني  گيري طبقه استفاده از روش نمونه

نفر  43نفر كارشناسي،  840نفر كارداني،  51از نظر مقطع تحصيلي، . پژوهش حاضر مورد بررسي قرار گرفتند

  . نفر نيز مقطع تحصيلي خود را گزارش نكرده بودند 145فر دكترا، بودند و ن 21ارشد، كارشناسي

آوري اطالعات مورد نياز  سؤال براي جمع 77اي محقق ساخته مشتمل بر  نامهپرسش :ابزارپژوهش

آماري تحليل عاملي  ينامه، شيوهبه منظور بررسي روايي پرسش. در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت

                                                           
18
 . Survey Study 
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20عددي شاخص  مقدار. مورد استفاده قرار گرفت 19هاي اصلي تأييدي و به روش مؤلفهاز نوع 
KMO  برابر با

χو نيز مقدار عددي شاخص  90/0
 0001/0بود كه در سطح  83/12979برابر با  21در آزمون كرويت بارتلت 2

بر اساس . دار بود و حكايت از كفايت نمونه و متغيرهاي انتخاب شده براي انجام تحليل عاملي داشت معني

نامه و با مالك قراردادن هاي پرسش گويه بر روي 22تحليل عاملي انجام شده توأم با چرخش واريماكس

نگرش نسبت به نماز، : هفت مقياس فرعي استخراج شد عبارتند از 24و شيب نمودار اسكري 23مقادير ويژه

اجتماعي نسبت به نماز، آشنايي با احكام و  ياعت، نگرش نسبت به اشتياق و عالقههاي به امام جم ويژگي

گاه هاي اجتماعي و محيطي در دانش هاي ادراك شده اجتماعي در مورد نماز، محدوديت مسائل نماز، محدويت

نامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ مورد بررسي قرار پايايي پرسش. هاي فردي و محدوديت نمازدر مورد 

در  83/0تا  43/0هاي فرعي از  بود و در مورد مقياس 91/0نامه برابر با گرفت كه مقدار آلفا براي كل پرسش

چه آزمودني  ها چنان آزمودنيور رعايت مسائل اخالقي و فراهم آوردن فضاي امن براي به منظ. نوسان بود

اين به از شركت در پژوهش امتناع ورزد عالوه بر  توانست آزادانهنامه نبود ميمايل به تكميل پرسش

هاي شما به صورت گروهي براي استفاده در يك تحقيق مورد استفاده قرار  پاسخ«ها مواردي مانند  آزمودني

هر چه باشد براي ما  نظر شما. پاسخ درستي وجود نداردهيچ يست و خواهند گرفت، نيازي به ذكر نام ن

هاي مستقل و آزمون  استودنت براي گروه tها از آزمون براي بررسي داده توضيح داده شد«. محترم است

2( تعقيبي توكي  و مجذور كاي
χ (استفاده گرديد.  

  

  ها يافته

  هاي توصيفي يافته

درصد پسران بيشترين ميزان رغبت خود نسبت به نماز را مربوط به دوران كودكي،  3/39 •

. بودند  بزرگسالي خود دانسته يدرصد مربوط به دوره 27/ 3و  ي نوجوانيدرصد مربوط به دوره 4/33

  .درصد بود 32و  3/35، 8/32اين درصدها در دختران به ترتيب برابر 

                                                           
19
. Confirmatory Principal Components Factor Analysis 

20
. Kaiser- Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy 

21
. Bartlett's Test of Sphericity 

22
. Varimax Rotation 

23
. Eigen Values 
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درصد دوستان را  30، درصد آنان معلمان و اساتيد 7/3قوام، درصد پسران والدين و ا 3/66 •

درصد،  4/66كه اين ارقام در مورد دختران به ترتيب برابر با  ترغيب خود به نماز گزارش نمودند عامل

 .درصد بود 8/28درصد و  8/4

درصد هميشه نماز  8/67گاه و درصد گه 3/19خواندند،  درصد پسران نماز نمي 9/12 •

 .درصد بود 1/79درصد و  1/14، 8/6ند در حالي كه اين ارقام در مورد دختران به ترتيب خواند مي

كردند در  شركت مي در نماز جماعت گاه درصد آنان گه 5/61،و وز درصد پسران هر ر 6/11 •

اين درصدها در دختران به . ها هرگز در نماز جماعت شركت نكرده بودند آن درصد 9/26حالي كه 

 .درصد، بود 4/25درصد،  9/67درصد،  7/6 ترتيب برابر

درصد نمازمغرب و عشا،  1/36، درصد نماز ظهر و عصر 3/16درصد پسران نماز صبح،  3/1 •

درصد هيچ يك از نمازهاي  41كه  ضمن اين. خواندند درصد همه نمازهاي خود را به جماعت مي 3/5

، 5/25درصد،  7/28درصد،  7/0ه ترتيب اين ارقام در مورد دختران ب. خواندند خود را به جماعت نمي

  .درصد بود 5/44، 6/0

درصد دانشجويان متأهل بيشترين ميزان رغبت خود نسبت به نماز را مربوط به دوران  2/40 •

  بزرگسالي خود دانسته يدرصد مربوط به دوره 23/ 7و  ي نوجوانيدرصد مربوط به دوره 1/36كودكي، 

  .درصد بود 7/29و  5/35، 8/34دانشجويان مجرد به ترتيب برابر اين درصدها در . بودند

درصد 8/38، درصد آنان معلمان و اساتيد 1/4دانشجويان متأهل والدين و اقوام،  درصد 1/57 •

كه اين ارقام در مورد دانشجويان مجرد به ترتيب  ترغيب خود به نماز گزارش نمودند دوستان را عامل

 .درصد بود 1/28رصد و د 6/4درصد،  2/67برابر با 

درصد هميشه  68گاه و درصد گه 5/20خواندند،  درصد دانشجويان متأهل نماز نمي 5/11 •

 5/75درصد و  2/15، 3/9خواندند در حالي كه اين ارقام در مورد دانشجويان مجرد به ترتيب  نماز مي

 .درصد بود

شركت  ز جماعتدر نماگاه درصد آنان گه 1/66و وز درصد دانشجويان متأهل هر ر 7/10 •

اين درصدها در . ها هرگز در نماز جماعت شركت نكرده بودند آن درصد 1/23كردند در حالي كه  مي

 .درصد، بود 9/25درصد،  1/65درصد،  9/8دانشجويان مجرد  به ترتيب برابر 
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درصد 9/25، درصد نماز ظهر و عصر 2/23درصد دانشجويان متأهل نماز صبح،  6/3 •

درصد  9/42كه  ضمن اين. خواندند درصد همه نمازهاي خود را به جماعت مي 5/4شا، نمازمغرب و ع

 7/0اين ارقام در مورد دانشجويان مجرد به ترتيب . خواندند هيچ يك از نمازهاي خود را به جماعت نمي

 . درصد بود 7/42و  درصد 46/2درصد،  1/30درصد،  2/24درصد، 

  هاي استنباطي  يافته

در نگرش نسبت به  و نيز دانشجويان متأهل و مجرد، ي تفاوت دختران و پسراننظور بررسبه م

 2و  1ده گرديد كه نتايج آن در جدول مستقل استفاT هاي اقامه آن از آزمون  ك محدوديتنماز و ادرا

  .گزارش گرديده است

  آنهاي اقامه  تفاوت دختران و پسران در نگرش نسبت به نماز و ادراك محدوديت): 1(جدول 

 

هاي نگرش  لفهؤگزارش گرديده است تفاوت بين دختران و پسران از لحاظ م 1گونه كه در جدول  همان

، )T=4/ 13و  p>0001/0( هاي اجتماعي و ادراك محدوديت ،)T=4/ 15و  p>0001/0( نسبت به نماز

  داري معني  مستقل T  انحراف استاندارد  ميانگين  جنسيت  

 >0001/0  15/4  9/4  34/31  مذكر  نگرش نسبت به نماز

  1/4  59/32  مؤنت

 NS  024/0  9/4  68/23  مذكر  نگرش نسبت به امام جماعت

  8/4  67/23  مؤنت

 NS  10/0  1/5  32/19  مذكر  اشتياق و عالقة نسبت به نماز

  6/4  36/19  مؤنت

 NS  24/0  1/4  16/19  مذكر  آشنايي با احكام و مسائل نماز

  1/4  1/19  مؤنت

 >0001/0  13/4  8/4  9/25  مذكر  شده اجتماعيهاي ادراك محدويت

  2/4  1/27  مؤنت

 >0001/0  75/4  1/3  7/9  مذكر  هاي محيطي در دانشگاه محدوديت

  0/3  7/10  مؤنت

 >0001/0  6/4  8/2  59/13  مذكر  هاي فردي محدوديت

  5/2  41/14  مؤنت
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دختران نگرش . ، معنادار بود)T=4/ 6و  p>0001/0(و فردي  ،)T=4/ 75و  p>0001/0( محيطي

  .هاي بيشتري در مورد نمازخواندن گزارش نمودند تري نسبت به نمازخواندن داشتند و محدوديت مثبت

به منظور بررسي تفاوت بين دختران و پسران  و نيز تفاوت بين دانشجويان مجرد و متأهل از لحاظ 

  .كاي استفاده گرديد كه نتايج آن به صورت زير بود بندي و عمل به نمازخواندن از آزمون مجذور ميزان پاي

و  p>0001/0( تفاوت بين دختران و پسران از لحاظ ميزان نماز خواندن معنادار بود .1

26/18=χ
كه پسران  بيشتر از پسران، هميشه نمازخواندن را گزارش كرده بودند در حالي دختران ).2

  . ، گزارش كرده بودندگاه و هرگز دن خود را به صورت گهبيشتر از دختران ميزان نماز خوان

و  p>01/0( بود لحاظ شركت در نماز جماعت معنادارتفاوت بين دختران و پسران از  .2

42/8=χ
كردند در  وزه بيشتر از دختران در نمازهاي جماعت شركت ميپسران به صورت هر ر). 2

 . گاه و هرگز باالتر از پسران بود كه شركت دختران در نمازهاي جماعت به صورت گه حالي

خواندند، معنادار   تفاوت بين دختران و پسران از لحاظ نمازي كه آن را به صورت جماعت مي .3

χ=8/45و  p>0001/0( بود
نمازهاي مغرب و عشا، صبح و نيز خواندن كليه نمازها به پسران ). 2

كه دختران نمازهاي ظهر و عصر خود را بيش  در صورتي. كردند جماعت را بيش از دختران گزارش مي

  داري معني  مستقل T  انحراف استاندارد  ميانگين  وضعيت تأهل  

 NS  39/0  7/4  9/31  متأهل  نگرش نسبت به نماز

  5/4  09/32  مجرد

 NS  49/0  02/5  5/23  متأهل  نگرش نسبت به امام جماعت

  8/4  7/23  مجرد

 NS  2/1  9/5  0/20  متأهل  نمازاشتياق و عالقة نسبت به 

  6/4  29/19  مجرد

 NS  67/0  4/4  38/19  متأهل  آشنايي با احكام و مسائل نماز

  1/4  1/19  مجرد

 NS  0/1  8/4  08/27  متأهل  شده اجتماعيهاي ادراك محدويت

  5/4  6/26  مجرد

 NS  59/0  3/3  47/10  متأهل  هاي محيطي در دانشگاه محدوديت

  1/3  28/10  مجرد

  هاي فردي محدوديت

  

  63/0  9/2  9/13  متأهل

  
NS 

  7/2  1/14  مجرد
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كه دختران بيش از پسران گزارش كردند كه هرگز در نمازهاي  از پسران گزارش كردند ضمن اين

  .اند جماعت شركت نكرده

و N.S (آنان نسبت به نماز  يكننده افراد ترغيب ين دختران و پسران از لحاظفاوت باما  ت .4

64/0=χ
χ=14/4و N.S ( و سن رغبت آنان نسبت به نماز خواندن) 2

   .معنادار نبود) 2

  

 = 23/3و (N.S  بين دانشجويان مجرد و دانشجويان متأهل از لحاظ ميزان نماز خواندن .5

χ
χ=71/0و  N.S( ، شركت در نماز جماعت)2

و N.S (كننده آنان نسبت به نماز  ، افراد ترغيب)2

6/4=χ
χ=7/1و N.S ( سن رغبت نسبت به نماز خواندن ،)2

تفاوت  نداشت اماتفاوت معنادار وجود  )2

خواندند،  صورت جماعت ميبين دانشجويان مجرد و دانشجويان متأهل از لحاظ نمازي كه آن را به 

χ=38/10و  p>034/0( بودمعنادار 
عصر  ظهر و اندن نمازهاي مغرب و عشا،دانشجويان مجرد خو). 2

كه دانشجويان متأهل خواندن نماز  در صورتي ش از دانشجويان مجرد گزارش كردند،به جماعت بيرا 

 . نمازهاي جماعت را بيش از دانشجويان مجرد گزارش نمودند يصبح و كليه

  

  گيري نتيجه

بندي نسبت به نماز  هاي جنسيتي و وضعيت تأهل بر نگرش و پايتفاوتهدف پژوهش حاضر بررسي 

ها گزارش گرديد دختران  گونه كه در يافته همان ،بود هاي اقامه آن در دانشجويان دوديتمح و ادراك 

كه پسران بيشتر از دختران ميزان  بيشتر از پسران، هميشه نمازخواندن را گزارش كرده بودند در حالي

از سوي ديگر پسران به صورت هر . ، گزارش كرده بودندگاه و هرگز ن خود را به صورت گهدنماز خوان

كه شركت دختران در نمازهاي  كردند در حالي روزه بيشتر از دختران در نمازهاي جماعت شركت مي

گر  كه ممكن است بيان اين يافته ضمن آن. گاه و هرگز باالتر از پسران بود جماعت به صورت گه

بيشتر دختران دانشجو نسبت به اقامه نماز به صورت فرادي و گرايش بيشتر پسران دانشجو  گرايش

براي  هاي اقامه نماز جماعت نسبت به اقامه نماز به صورت جماعت باشد ممكن است به محدوديت

ر جمع بيشت رفت گرايش دختران به ار ميدر حالي كه انتظ .دختران در مقايسه با پسران، نيز اشاره كند

و ) 1370( ، گيلك)1379( تواند با نتايج پژوهش برجعلي اين پژوهش مي كه نتايج باشد ضمن آن

  .سو باشدهم )1999(؛ دانلسون )1998( ؛ فرانسيس و ويلكاكس)1989( ازراك ،)1380( زاده اسماعيل
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ن آن تر دختران نسبت به نماز و تأثير داشت پژوهش حاضر حاكي از نگرش مثبتهاي  چنين يافتههم

ن و مواردي از اين دست در زندگي آنان و نيز نقش نماز به عنوان عامل كسب آرامش، ارتقاي بهداشت روا

، )1387( ، زكوي و همكاران)1370( ، گيلك)1379( اين پژوهش با نتايج پژوهش برجعلي بود نتايج

  .سو استهم) 1999(؛ دانلسون )1998( ؛ فرانسيس و ويلكاكس)1989( ، ازراك)1380( زاده اسماعيل

ها به نوبه خود قابل تأمل است كه نگرش دختران و پسران نسبت به تأثير داشتن  البته توجه به اين يافته

و نيز بين اشتياق و عالقه  ماز خواندن و شركت در نماز جماعتهاي امام جماعت در گرايش افراد به ن ويژگي

  .احكام و فلسفه نماز تفاوت معناداري وجود نداشتاجتماعي دو جنس نسبت به نماز و آشنايي آنان با 

، هاي اجتماعي ديگر يافته پژوهش حاضر تفاوت بين دختران و پسران از لحاظ ادراك محدوديت

بيشتري در مورد  ، محيطي و فرديهاي اجتماعي دختران محدوديت. ، اقامه نماز بودمحيطي و فردي

آماده شدن نماز براي دختران د ناشي از احكام و شرايط توان اين يافته مي. نمازخواندن گزارش نمودند

نكته قابل . تري است مثالً وضو گرفتن براي دختران به دليل رعايت حجاب داراي شرايط سخت. باشد

بندي دختران نست  ثيري بر نگرش و پايأها ت توجه در اين خصوص آن است كه ادراك اين محدوديت

   .به نماز ايجاد نكرده است

و متأهل از لحاظ نگرش و گر عدم تفاوت دانشجويان مجرد  چنين نتايج پژوهش حاضر بيانهم

) 1380( زاده اين يافته با پژوهش ابراهيم هاي اقامه آن، بود ادراك محدوديتنسبت به نماز و  بندي پاي

بندي  عدم تأثير ازدواج در نگرش و پاي گر تواند نشان سو است و ميهم) 1387( و زكوي و همكاران

  .هاي اقامه آن، باشد نسبت به نماز و ادراك محدوديت

ت فردي است سو دين و مذهب از اركان فرهنگ هر امتي است كه داشتن آن بخشي از هوياز يك

ها و باورهايي كه در  در واقع در بين ارزش. باشد و انسجام در افراد جامعه مي و عامل ايجاد همبستگي

هاست كه  ترين آن كند، تعهدات ديني از مهم د نقش مهمي ايفا ميندگي افرادادن به روش ز شكل

و از سوي ديگر دين و اعتقادات ) 1385راد، قريشي(شود  ات شخصيتي را شامل ميبخشي از خصوصي

و رابطه ها دارد  ها و سرزمين همه فرهنگاي به پهناي  ديني عمري به درازاي عمر انسان و گستره

عالوه بر اين مطالعه زنان به عنوان نيمي از پيكره . بسيار قديمي و فراگير استاي  انسان با خدا، رابطه

  . جامعه و نقش بسيار مهم آنان در پرورش نسل آينده مورد تأكيد بوده است
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چون جنبه ارزشي و اخالقي موضوع پژوهش حاضر و امكان هايي هم گرچه وجود محدوديت

دهند و يا باال  هايي تا حدودي از خود مقاومت نشان  كه افراد در رويارويي با چنين پژوهش اين

ها در حين تكميل آن، تعميم  نامه و احتمال خستگي آزمودنيهاي پرسش بودن تعداد پرسش

اما نتايج اين پژوهش به خاطر تالش در جهت  سازد رو ميهچنين نتايجي را تا حدي با مشكل روب

تواند مورد  بندي افراد نسبت به نماز مي نيز ميزان پايها  اك موانع و محدوديتها، ادر شناسايي نگرش

  .مطالعات زنان واقع شود يمندان حوزه گران و عالقه توجه پژوهش

  

  منابع

نگرش دانشجويان دختر رشته پرستاري دانشگاه آزاد واحد شيروان در مورد اثرات نماز در «) 1380( فريمان ،زادهابراهيم

مجموعه مقاالت برگزيده يازدهمين (نماز و دانشگاه  ،بيرخانه دائمي اجالس سراسري نمازددر  ،»ها رفع مشكالت رواني آن

 .ستاد اقامه نماز: تهران )11ـ 36 صص( اجالس سراسري نماز

بررسي رابطه ابعاد عاطفي، شناختي و رفتاري نگرش به نماز با  )1385( زاده، سياوشعلي اهللا؛ و شيخاحمدي، عزت

 :درماني و مشاوره با رويكرد ديني، اصفهان همايش روان ان دانشگاه تربيت معلم آذربايجان،سالمت روان در دانشجوي

  .8 صدانشگاه اصفهان ص

مورد نماز جماعت و  بهشتي دربررسي نظر دانشجويان دانشكده علوم پزشكي شهيد «) 1380( مرتضي ،زادهاسماعيل

مجموعه مقاالت برگزيده يازدهمين اجالس (نماز و دانشگاه  دبيرخانه دائمي اجالس سراسري نماز، در ،»مسجد دانشگاه

 .ستاد اقامه نماز: تهران )77ـ 92 صص( سراسري نماز

هاي مذهبي و  با تأكيد بر ارزش ها هاي شخصيتي نوجوانان و نظام ارزشي آنرابطه بين ويژگي« )1379( برجعلي، محمود

  .96ـ  130، 2و  1نيايش، شماره  يفصلنامه ،»عمل به باورهاي ديني

ومين سمينار سراسري د ،»ها ها و محدوديت دانشجو، انگيزه نماز،« )1383( ، راضيهو نصيرزاده  چاري، مسعود حسين

  .دانشگاه تربيت مدرس: بهداشت رواني، تهران

بيرخانه دائمي د در ،»ز در ميان دانشگاهيانبررسي و تحليل جايگاه نما« )1380( جعفري، محمدتقي ؛مقدم، عليخشنود

: تهران )161ـ170 صص( مجموعه مقاالت برگزيده يازدهمين اجالس سراسري نماز(نماز و دانشگاه  ،اجالس سراسري نماز

  .ستاد اقامه نماز

دشت  طقه بوئينآموزان دختر و پسر مقطع دبيرستان من شادكامي دانشبررسي رابطه نگرش ديني و « )1385( دهقاني، اكرم

  .29 صدانشگاه اصفهان ص درماني و مشاوره با رويكرد ديني، اصفهان، همايش روان ،»و مياندشت

ها، نماز و دانشجو  گاهدر نهاد رهبري و ستاد اقامه نمازدر دانش شناسي تربيت ديني نماز، آسيب) 1382( روند، بهمندينا

  .دفتر نشر معارف: ، قم)82-63صص(
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مازندران در سال  بررسي نگرش مذهبي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي« )1387( اصغر و همكارانزكوي، علي

  .88-92. 66 جله دانشگاه علوم پزشكي مازندران،م ،»1385-86تخصيلي 

- 83صص(ها، نماز و دانشجو  گاهدر نهاد رهبري و ستاد اقامه نمازدر دانش نماز، جوان، دانشگاه،) 1382( شهرويي، اعظم

  .دفتر نشر معارف: قم ،)91

  .علمي و فرهنگي: تهرانالبالغه، چاپ دهم،  ، نهج)1376( شهيدي، سيدجعفر

  .49ـ  65 صص ،1شماره ش ينيايش، پ يفصلنامه ،»دينداري و گرايش جوانان دانش آموز نسبت به نماز« )1378(  طالبان، محمدرضا

فصلنامه  ،»نگرش كاركنان اداري و آموزشي شهرستان ساوه نسبت به شركت در نماز جماعت« )1379( عسكري، علي

  .97ـ  101 صص ،4نيايش، 

هاي جذب دانش آموزان دوره راهنمايي و متوسطه استان همدان نسبت به  بررسي نگرش و راه«) 1379( عسكري، محمد

  .33ـ  49صص ،2و  1نيايش،  يفصلنامه ،»طرح اقامه نماز

درماني و مشاوره با رويكرد  همايش روان هاي اسالمي، يهطرح سالمت روان در توص« )1385(  راد، فخرالساداتقريشي

  47 صدانشگاه اصفهان ص :اصفهان، »ديني

جماعت در و ترغيب نوجوانان به نماز  هاي تشويق بررسي شيوه«) 1385( اي، زهره مكهكجباف، محمدباقر و آخوند

  .48صصدانشگاه اصفهان  :اصفهان ،درماني و مشاوره با رويكرد ديني همايش روان ،»و سيره معصومين احاديث

ي رفتارهاي مذهبي و ايمان با رضامندي ررسي رابطهب« )1387( سوران ،رجبي ؛نريماني، محمد ؛اصل، عباسفني

  .دانشگاه شيراز :سمينار بهداشت رواني دانشجويان، شيراز چهارمين ،»زناشوئي دانشجويان

رابطه بين نگرش مذهبي و « )1358( ايرواني، مرضيه پور، حفيظ اله؛ هونجاني، اسماعيل؛ رئيس محمدباقر؛كچباف، 

. درماني و مشاوره با رويكرد ديني همايش روان ،»هاي دخترانه اصفهان آموزان دبيرستان سالمت رواني در بين دانش

  .49 صدانشگاه اصفهان ص. اصفهان

  .معاونت پژوهشي دفتر مشاوره و تحقيق آموزش و پرورش تمايل به اقامه نماز،) 1370( و ظروفي، مجيد گيلك، عبداالمير

،  8و  7نيايش يفصلنامه ،»سنجش گرايش به نماز در بين دانشجويان«) 1380( مركز افكار سنجي دانشجويان ايران

 . 196ـ 216صص

  .25-34 صص ،8و  7 ،نيايش يفصلنامه ،»عصر دانايي و بازگشت به معنويت«) 1380( مصطفي ،معين

بررسي رابطه باورهاي مذهبي و راهبردهاي مقابله با « )1388( كاظمزاده طباطبايي، سيدنصيرزاده، راضيه؛ رسول

  .36 - 46 ، مجله افق دانش، صص»دانشجويانتنيدگي در 

بررسي رابطه بين ذكر و دعا بر « )1385( كالنتري، مهرداد ؛نشاط دوست، حميد ؛، حميد؛ ابراهيمي، امرالهنصيري

  .73 صدانشگاه اصفهان ص :اصفهان ،درماني و مشاوره با رويكرد ديني همايش روان ،»ميزان اضطراب دانشجويان

 دبيرخانه دائمي در ،»بررسي و تحليل جايگاه نماز در ميان دانشگاهيان« )1380( ديانت، مهين؛ حميدرضا، نفيسي

: تهران )37ـ 46 صص( مجموعه مقاالت برگزيده يازدهمين اجالس سراسري نماز(نماز و دانشگاه  ،اجالس سراسري نماز

  .ستاد اقامه نماز

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 

 

 

  

      1389 زمستان، 2ي، شماره2 يه، دور)پژوهش زنان(زن در فرهنگ و هنر  66

  

 

Batson, C. D., Schoenrade, P, Ventis, W, L (1993) Religion and the individual: a 

social psychological perspective, New York: Oxford university press.  

Bernardi, L and et al (2001) effect of rosary prayer and yoga mantras on 

outonomic cardio-vascular rhythms: Comparative study.BMJ;323:1446-1449. 

Bjorck JP,Cohen LH (1997) Coping with threats, lesses and challenges.Journal of 

traumatic stress;10:481-497.  

Block, J., H.(1973).conceptions of sex role: some cross-cultural and longitudinal 

perspectives. American psychologist, 28,512-529. 

Brown L B. (1944) the human side of prayer:The psychology of praying,    

Birmingham Al: Religious Education Press.                                           

Buttrick, G.A. (1942) Prayer.  NewYork:Abingdon-cokesbury. 1942. 

Donahu, M,J., Benson,P.L.(1995). Religion and well- being of adolescents. Journal 

of social issues, 51,145-160. 

Donelson,E.(1999).psychology of religion and adolescents in the United States: 

past to present, Journal of adolescence, 22, 187-204. 

Dudley, M.G. & Kosinski, F.A. (1990). Religiosity and Marital Satisfaction: A Research 

Note.Review of Religious Research, Vol. 32, No. 1 (Sep., 1990), pp. 78-86. 

Folkman, S. and et al (1986) Dynamics of a stressful encounter: cognitive 

appraisal, coping, and encounter outcomes. Journal of personality and social 

psychology;50:992-1003. 

Francis, L. J., Wilcox, C.(1998) Religiosity and feminity: Do women really hold a 

more positive attitude towards Christianity?. Journal for the scientific study of 

religion, 37-469-477. 

Gilligan, C (1982). In a different voice : psychological theory and women’s 

development. Cambridge, MA: Harward university press. 

Koeing HG, Goerge LK, Siegler IC (1998) the use of religion and other emotion 

regulating coping strategies among olderadults. The  Gerontologist;28:303-310 

Koenig , Harold G.; George, Linda K.; Hays , Judith C .; Larson, David B . et  al. 

(1998) The relationship between religious  activities and blood pressure in older 

adults. International journal of psychiatry in medicine, Vol 28(2), 189-213. 

Krucoff, M W,. Crater, S W, Lee, K L (2006) From efficacy to safety concerns: A 

STEP forward or a step back forclinical research and intercessory prayer?: The 

Study of Therapeutic Effects of Intercessory Prayer(STEP)American Heart 

Journal;151(4):762-764. 

Ladd,K.L.,McIntosh,D.N.,&Spilka,B.(1998) Children's God conceps: nfluence of 

denomination,  age, and gender. psychology of religion, 8(1), 49-56. 

Mosher, W.D. & Hendershot, G.E. (1984) Religious Affiliation and the Fertility of 

Married Couples . Journal of Marriage and the Family, Vol. 46, No. 3 (Aug., 1984), 

pp. 671-677. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 
 
 
  

 
   67 هاي اقامه آن  بندي نسبت به نماز و ادراك محدوديتهاي جنسيتي و تأهل برنگرش و پايتفاوت

   
 

Ozorak, E.W(1989). Social and cognitive influence on the development of religious 

beliefs and commitment in adolescence. Journal for the scientific study of 

religion.28,448-463. 

Spilka, B (1972) Some foundation for the associative meaning of word pairs with 

the specific reference to word sequence: an expolartory study. Presented at the 

meeting of the Rocky Mounntaion Psychological Association,Albuquerque,NM. 

Spilka, B ; Hood, Jr. R. W. ;Hunsberger,B ; Gorsuch, R.(2003) The psychology of 

Religion. (3Ed).The Guilford press,New york. 

Trier K K, Shupe A. Prayer. Religiousity and Healing in the Heartland,USA: A  

Research note Review of Religious Research, 199132,351-358. 

Waite, L.J & Lehrer E.L. (2003). The Benefits from Marriage and Religion in the 

UnitedStates: A Comparative Analysis. Population and Development Review, 

Volume 29 Issue 2 Page255-275, June 2003. 

Wolf. DB. (2000) Eeects of the hare krsna maha mantra on stress,depression and 

the three gunas.Dissertation Abstracts  International B:Science and 

Engineering.2000;60:3584. 

www.SID.ir

www.SID.ir

