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  چکیده
ـین دانشـج    :هدف ویان مؤنـث و مـذکر در سـطح    پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت گرایش به نماز خوانـدن در ب

 2376کننـدگان   شـرکت . روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایش بود :روش. دانشگاههاي کشور انجام شد
ـنامه   11ها و مقاطع مختلف تحصیلی  دانشجوي رشته ـاي ویژگـی   دانشگاه دولتی بودند که بـه پرسش ـاي جمعیـت   ه ـناختی و   ه ش

ـاز،       با تحلیل عاملی پرسشنامه گرایش به نماز، گویه. ندگرایش به نماز پاسخ داد ـار نم ـاز، آث ها به چهار مؤلفه شامل گـرایش بـه نم
ـاي جمیعـت    . بندي شدند اجتناب از نماز و امام جماعت دسته ـنامه در متغیره ـناختی   تفاوت این چهار مؤلفه و نمرة کـل پرسش ش

اه، سال چندم تحصیلی، مقطع تحصیلی، سهمیه پـذیرش و محـل   رشتۀ تحصیلی، جنسیت، وضعیت تأهل، نوع پذیرش در دانشگ
ـادار بـودن    یافته هاي تحقیـق   :ها یافته. سکونت فعلی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت ـاکی از معن ـا در  ) p>05/0(ح تفاوته

ـاي     میزان گرایش به نماز در بین دخترها و پسرهاي دانشجو، بین رشته ـایر متغیره ـیلی و س . بنـدي بـود   گـروه هاي مختلف تحص
ـاالتري بـه    ها نشان داد که گروه مجرد نسبت به گروه متأهل در مؤلفه همچنین یافته هاي توجه به نقش امام جماعت میانگین نمرة ب
پسرهاي مجرد و متأهـل در  . تري به نقش امام جماعت دارند پسرهاي مجرد نسبت به پسرهاي متأهل ادراك مثبت. دست آوردند

ـان مـی  میزان گرایش به ن . دهنـد  ماز مشابه هستند؛ در حالی که دخترهاي متأهل بیش از دخترهاي مجرد به طرف نماز گرایش نش
هاي نقش امام جماعت، گرایش به نماز، تصور مثبت به آثار نماز و نمرة کل مقیاس گرایش به  در مؤلفه  نتایج نشان داد، :گیري نتیجه

گین نمرات باالتري برخوردارند؛ در حالی که در مورد مؤلفۀ اجتناب از نماز و ادراك نماز، گروه مؤنث نسبت به گروه مذکر از میان
 .دهد که دخترها نسبت به پسرها به نماز گرایش بیشتري دارند این نشان می. خنثی به آثار نماز، وضعیت بر عکس است

  .دین، نماز، گرایش به نماز خواندن، دانشجویان :واژگان کلیدي
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  مقدمه) الف
. کند اي از آیینها و عبادتها می دین و مذهبی پیروان خود را ملزم به اداي مجموعههر 

 1یکی از این عبادتها، اداي نماز. اشکال برخی از این عبادتها در مذاهب گوناگون متفاوت است
به  ؛ اگر چه در کیفیت و نحوة اداي آن تفاوتهایی در میان مذاهب)2003و همکاران،  2اسپیلکا(است

رسد در تاریخ مذاهب، هیچ شریعت و دینی بدون  ؛ اما به نظر می)1386وولف، (خورد میچشم 
ترین دین الهی نیز نماز به عنوان ستون و  در دین اسالم به عنوان کامل. فریضۀ نماز نبوده است

در ضمن، خداوند اقامۀ نماز را وظیفۀ . زیربناي پذیرش کلیۀ اعمال خیر انسان یاد شده است
و ثابت هر انسان در هر شرایط محیطی و فردي قرار داده است؛ به طوري که بیش از  الیتغیر

ها، خداوند نماز را نشانۀ  در این آیه. آیه قران کریم به این موضوع اختصاص دارد 122
بنابر این، . معرفی کرده است )45: عنکبوت(کننده از فحشا و منکر و نهی )41: حج(حکومت صالحان

به عنوان هستۀ اصلی ادیان توحیدي به (توان به نماز شده براي مذهب را میکلیۀ اثرات ذکر
  .انتساب کرد) خصوص دین اسالم

نماز به عنوان . هاي بهداشت روان نیز بر کسی پوشیده نیست اثرات نماز بر حوزه
کننده از بسیاري از انحرافات اخالقی و  ایجادکنندة روابط سازنده در اجتماع و جلوگیري

که در معرفی نماز کوتاهی شده   ولی واقعیت این است. شناخته شده است )1378طالبان، (رفتاري
و در نتیجه، نماز هنوز جایگاه خود را نه تنها در خانواده و حتی در نظام اسالمی ما به دست 

. دانشگاه به عنوان یک سازمان رسمی نیز از این قاعده مستثنا نیست. )1374قرائتی، (نیاورده است
العات نشان داده است که نماز خواندن و انجام سایر اعمال مذهبی در میان دانشجویان بر مط

حسب سن، جنس، وضعیت تأهل، نوع دوره و رشتۀ تحصیلی و وضعیت سکونت متفاوت 
با وجود . )1386پی، بخش، غالمرضایی و نیک ؛ فرح 1389نژاد،  ؛ رحیمی1383؛ امیدیان و شکرکن، 1388اکبري، (است

براي مثال، . راستا نبوده و گاه نتایج آنها در تناقض با یکدیگرند ، نتایج مطالعات هماین
در پژوهش خود نشان داد که پسران در زمینۀ عقیدتی بیش از دختران در  )1384(نژاد رحیمی

گیرند؛ اما، تفاوت بین دختران و پسران در زمینۀ مذهبی، در پژوهش  وضعیت زودرس قرار می
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بر این اساس، هدف کلی مطالعۀ حاضر، بررسی رابطۀ . معنادار نبود )1383(رکنشکو  امیدیان
شناختی عمده، شامل جنسیت، وضعیت تأهل، نوع  اي از متغیرهاي جمعیت بین مجموعه

پذیرش، سال چندم تحصیل، مقطع و رشتۀ تحصیلی، سهمیه پذیرش و محل سکونت فعلی 
  .شجویان دانشگاههاي دولتی بوددانشجویان با گرایش به نماز خواندن در دان

آور در زمینۀ وسایل  کنیم که پیشرفتهاي شگرف و اعجاب را درحالی آغاز می 21قرن 
اعتقادات و نگرشهاي مردم سراسر دنیا را تحت   رسانی به طور گسترده ارتباط جمعی و اطالع

. بال داشته استتأثیر قرار داده و تحوالت اجتماعی و اعتقادي مثبت و منفی وسیعی را به دن
این تغییر و تحوالت سریع و گسترده در بسیاري از موارد، آثار اجتماعی و اعتقادي مخرّبی بر 
. جاي نهاده و موجب شده است تا نیاز به بازگشت به معنویت بیش از هر چیز احساس شود

وقایع مهم  افراد خود را با امور معنوي پوشانده و بافتی ایجاد کرده و از طریق آن، تقدس همۀ
کنند،  تولد را با تعمید دادن و ختنه کردن مقدس می. اند زندگی را براي خود معنادار ساخته
. کند گیرد و مالقاتها و مراسم دینی ایمان فرد را هدایت می ازدواج توسط فرد روحانی انجام می

لذا به نظر . همچنین دین با بسیاري از باورها و رفتارهاي غیر دینی افراد گره خورده است
اي برخوردار  ها و منطق دینی از اهمیت ویژه باوري و احیاي انگیزه رسد در قرن جدید، دین می

گرایی و پدیداري فرهنگ و  است؛ تا جایی که بعضی از اندیشمندان، هزارة سوم را هزارة دین
  .نامند تمدن بزرگ دینی می

ي از هرج و مرج با صیانت جلوگیر(چهار کارکرد عمدة دین را انضباط) 1915(1دورکیم
، )ایجاد انسجام عاطفی و شناختی در پیروان(، امیدواري)نفس و تشویق به تقوا

الهام امید و (و خوشبختی) اعطاي روح زندگی، انضباط و حرکت در جوامع آینده(بخشی حیات
ا نادیده تواند این نکته ر شناسی روانی نمی آسیب«: گوید می اریکسون. داند می) آرامش به پیروان

توانند بدون دین به سر برند و افتخار او با المذهبی  بگیرد که میلیونها نفر هستند که واقعاً نمی
به همین دلیل بسیاري از افراد، خارج از عقاید سنّتی . »فقط نوعی دلداري دادن به خود است

ي نیز با وجود اند و بسیار ها منبعی پایدار از ایمان براي خود یافته مذهبی، در سایر حوزه
؛ چون دین )1386وولف، (کنند اعتمادي به همنوعان و زندگی خویش، باز هم اظهار ایمان می بی

روشن است که هر . هاي ذهن آدمی است ترین جلوه ترین و عام مسلماً یکی از دیرینه
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ه تواند این نکته را نادید پردازد، نمی اي که به ساختار روانی شخصیت انسان می شناسی روان
اي اجتماعی و تاریخی، بلکه مورد توجه شخصی جمع کثیري از  بگیرد که دین نه تنها پدیده

  .افراد است

از جمله کنشهاي مهم دین، کنشهاي بهداشت روانی دین و تأثیر دین در حوزة فردي بر 
روشهاي مقابله، . بهداشت و سالمت روانی و جسمانی افراد و کنش روان درمانگري دین است

قراري ارتباط و وابستگی به یک امر متعالی که به تجربۀ دینی معروف است، آیینها و لذت بر
اند که در  شناختی اماکن مقدس و معماري مذهبی، از جمله سازوکارهایی نمادها، فضاي روان

نتایج تحقیقات نشان . کنند اي را ایفا می تأثیر دین بر بهداشت روانی افراد نقش عوامل واسطه
هاي جسمی و روانی با وجود دستیابی بشر به امکانات زیستی و رفاه بهتر،  بیماريداده است 

یزدي، نورباال، محمد و باقري: ، نقل از1993(1طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت. رو به افزایش است

  . اند هاي روانی میلیون نفر در دنیا مبتال به بیماري 500حدود  )1378

ها و درمان آنها، توجه گستردة  مالی و معنوي سنگین بیماريهاي  به دلیل تحمیل هزینه
و به دنبال  2نگر شناسی مثبت در این میان، روان. محافل علمی بر مفهوم پیشگیري متمرکز شد

شناسی که بر خالف رویکرد بالینی، موضوع  اي از روان به عنوان حوزه 3شناسی سالمت آن روان
است،  ها را سرلوحۀ فعالیتهاي خود قرار داده  از بیماري سالمت، راههاي ارتقاي آن و پیشگیري

نگر،  شناسی مثبت یکی از موضوعات مهم مطرح شده در حوزة روان. پا به عرصهۀ وجود نهاد
  .است 4معنویت

اند که حاکی از آن  هاي رو به رشدي پیدا کرده محققان سالمت روانی و جسمی، یافته
 5کراتی، چیلدر و مک( فیزیولوژي است هاي روان همبستهاست که دین و تجارب معنوي، یکی از 

،  6 اوکنار، هاج و الکساندر(و زندگی معنوي انسان با بهزیستی جسمی و روانی وي رابطه دارد )2001

دهد افرادي که از دینداري باالیی برخوردارند، سازگاري بهتري با  پژوهشها نشان می. )2002
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کنند،  تري از هیجانات منفی و افسردگی را تجربه می پایین زا دارند، میزان موقعیتهاي استرس
کنند و از حمایت اجتماعی  اضطراب کمتري دارند، از مصرف مواد روانگردان و الکل پرهیز می

هاي سالم در زندگی، امید به زندگی  همچنین آنها به دلیل اتخاذ شیوه. باالتري برخوردارند
؛ 2002 3؛ کوئنیگ و کوهن،1998 2؛ کوئنیگ،2000 1کوالف، مک(.ندباالتري نیز نسبت به افراد عادي دار

  )1375پور و کمانگیري،  طهماسبی
اي، با فرایند  نشان دادند دینداري به عنوان یک راهبرد مقابله )2005(و همکاران 4ریپنتروپ

دریافتند معنویت  )2005(و همکاران 5سامسون. فرایند بهبودي و کاهش درد جسمانی رابطه دارد
ود مهارتهاي مقابله، عزّت نفس، دریافت حمایت اجتماعی و القاي امید نقشی معنویت در بهب

ترین منبع سالمت روان، به  از دین به عنوان بزرگ )2008(و همکاران 6وایالنت. اساسی دارد
 خداپناهی. کنند اند، یاد می ویژه در افرادي که داراي منابع شخصی و حمایتهاي اجتماعی اندکی

گزارش کردند در عامل پایبندي به مذهب، دانشجویانی که در  )1379(زديزاده سری خوانینو 
کنند، نسبت به دیگران، ریختهاي شخصیتی   کنند یا کمتر شرکت می مراسم مذهبی شرکت نمی

  .اند هناپایدار هیجانی بیشتري را نشان داد

رخی از ب. دربارة عوامل مؤثر بر گرایش افراد به دین، نظریات متعددي ارائه شده است
اسپیلکا و (اند هاي فردي اشاره کرده اجتماعی و برخی نیز به ویژگی -آنها به عوامل فرهنگی

یکی از اندیشمندانی است که دربارة اینکه کودك چگونه از ) 1950( 7آلپورت. )2003همکاران، 
یابد،  شود تحول می اي که مذهب جزیی از وجودش می اي که دینی ندارد، به مرحله مرحله

او معتقد است که مذهب نه به صورت وراثتی زیستی، بلکه در طول . پردازي کرده است ریهنظ
کند سرشت روانی نوزادان مثل  پیشنهاد می آلپورت. نیازهاي اساسی انسان، مورد نیاز اوست

توان گفت فرهنگ و محیط، تمایالت مذهبی را شکل  می. دهی است خاك رس قابل شکل
به . دینی به سوي عادات و پاسخهاي اجتماعی مذهبی در حرکتند لۀ بینوزادان از مرح. دهند می
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این نتایج معموالً در . کنند اعتقاد وي، با باال رفتن سن، کودکان شروع به درك ابعاد مذهب می
شود؛ یعنی  ناپذیر می بزرگسالی باعث رشد مذهب در درون آنها به عنوان یک عضو جدایی

  .شود  هاي شخصی می آمده و جزیی از دغدغه مذهب از حالت زبانی و لغتی در

نیز یادگیري مفاهیم و دستورات دینی را  )1977، 1بندورا(هاي یادگیري اجتماعی  نظریه
ولی از آنجا که . داند همانند سایر رفتارها از طریق یک فرایند تدریجی یادگیري اجتماعی می

باورها و رفتارهاي دینی به دیگران  نظریات یادگیري اجتماعی تبیین مناسبی از چگونگی انتقال
توانند در طول زمان  ارائه کرده و یک تصویر کلی از افکار، اعمال و حتی شخصیت فرد که می

دهد و ثانیاً،  دهد؛ اوالً، تعریف مناسبی از ماهیت دین و دینداري ارائه نمی تغییر کنند، نشان می
این نظریه . کلی از تحول دینی ارائه دهد تواند یک تصویر با وجود میزان وسیع کاربرد آن نمی

این تحوالت یقیناً در تمامی ابعاد . گوید در مورد تحوالت جسمانی و روانی فرد چیزي نمی
ذهن ما تنها یک ذهن فعال و یادگیرنده . رشد، از جمله رشد و تحول باورهاي مذهبی مؤثرند

اختی ما قطعاً نقش اول و است و در تحوالت شخصیتی و شن 2نیست، بلکه یک ذهن متضمن
  )1378آرین، (.کند؛ چیزي که این نظریه تبیین مناسبی براي آن ندارد عمده را بازي می

هاي دینی با آگاهی بر این کاستی و براي از بین بردن آن در راستاي  اندیشمندان حوزه
کسب تصوري کلی و جامع از فرایندهاي دخیل در گرایش افراد به دین، مؤلفۀ فرد و 

رسد علل و  اند؛ زیرا به نظر می هاي فردي را نیز وارد تبیین و تحلیلهاي خود کرده ویژگی
عوامل چندگانه و پیوستهایی وجود دارند که اغلب به طور همزمان بر میزان گرایش به دین 

در ایران به طور بسیار محدود به بررسی رابطۀ بین متغیرهاي فردي و تحصیلی . افراد مؤثرند
در پژوهش  )1384( نژاد رحیمیبه طور مثال، . ا گرایشهاي دینی آنها پرداخته شده استافراد ب

گیرند؛  خود نشان داد که پسران در زمینۀ عقیدتی بیش از دختران در وضعیت زودرس قرار می
اما این . گیرند در حالی که دختران بیش از پسران در این حوزه در وضعیت دیررس قرار می

در پژوهش  )1388(اکبريهمچنین، . معنادار نبود )1383(شکرکنو  امیدیانتفاوت در پژوهش 
شناختی در دانشجویان  خود رابطۀ پایبندي به دعا و اضطراب را با توجه به متغیرهاي جمعیت

دانشگاه آزاد واحد انزلی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه دست یافت که بین جنسیت، 
                                                

1. Bandura 
2. Embedded Mind 
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نشجویان متأهل و مجرد معتقد به دعا و اضطراب، از لحاظ گروههاي مختلف تحصیلی و دا
اي  در مطالعه )1386(و همکاران بخش فرحنتایج پژوهش . آماري تفاوت معناداري وجود ندارد

) روزانه یا شبانه(وابسته به این موضوع نشان دادند که بین متغیرهاي سن و نوع دورة تحصیلی
معنادار وجود دارد؛ اما بین متغیرهاي دانشکده یا رشتۀ دانشجویان با سالمت روانی آنان رابطۀ 

به . اي با سالمت روانی آنان وجود ندارد تحصیلی، وضعیت سکونت و تأهل دانشجویان رابطه
طور کل، با مرور پیشینۀ پژوهش در این زمینه، فقدان مطالعه و پژوهشهاي علمی در رابطه با 

ن گرایش به دین افراد به منظور شناسایی عوامل بررسی عوامل مؤثر فردي و تحصیلی بر میزا
مؤثر و دستیابی به راهکارهاي پیشگیرانه با هدف باال بردن ارتقا امنیت و سالمت اخالقی و 

  .آید روانی نوجوانان و جوانان به چشم می

سه دهه از پیروزي انقالب اسالمی و استقرار حکومت دینی در ایران و بیش از با گذشت 
شهاي انجام شده در حوزة تربیت دینی در آموزش عالی، هنوز وضعیت برپایی با وجود تال

در این مدت، طرحها و . نماز و سطح رغبت دانشجویان به نماز چندان مطلوب نیست
فعالیتهاي مداوم و متعددي توسط وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري در راستاي ترویج فرهنگ 

هاي پژوهشی است و  اي نیازمند یافته که هر طرح مداخله ولی از آنجا. نماز انجام پذیرفته است
این طرحها از پشتوانۀ پژوهشی و نظري چندانی برخوردار نیستند؛ لذا موفقیت این فعالیتها بر 

تواند سبب هدر  این امر به نوبۀ خود می. اساس مالکهاي علمی، فاقد تضمینهاي الزم است
لذا براي تسریع در حصول . ته براي این طرحها شودیاف رفتن منابع انسانی و اقتصادي اختصاص

هاي پژوهشی مورد نیاز براي  آوري یافته نماید که برخی پژوهشها براي فراهم اهداف، الزم می
ترین  از اساسی. ریزي مناسب و موفقیت طرح مذکور و طرحهاي مشابه انجام پذیرد برنامه
از این . متغیرها و کیفیت روابط بین آنهاست اي، شناسایی ها براي انجام اقدامات مداخله یافته

شناختی، شامل رشتۀ تحصیلی،  رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین عوامل جمعیت
پذیر، و محل  جنسیت، وضعیت تأهل، نوع پذیرش، سال چندم تحصیل، مقطع تحصیلی، سهمیه

  .سکونت فعلی دانشجو با گرایش به نماز صورت گرفت
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 روش) ب

  کنندگان رکتش. 1

ها،  پژوهش حاضر از حیث هدف، جزء مطالعات بنیادي و از لحاظ شیوة گردآوري داده
یابی و با استفاده از پرسشنامه  این پژوهش به صورت زمینه. از نوع مطالعات توصیفی است

جامعۀ آماري مورد نظر، کلیۀ دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههاي . صورت گرفت
 منطقۀ پنج به کشور ابتدا. اي انجام گرفت اي خوشه گیري به صورت طبقه مونهن. کشور بودند

 از سپس. شد تقسیم مرکز و غرب جنوب شرق، جنوب غرب، شمال شرق، شمال جغرافیایی
 شناختی، جمعیت متغیرهاي با متناسب و انتخاب تصادفی روش به جامع دانشگاه دو منطقه، هر

 و کشاورزي هنر، پزشکی، پایه، علوم مهندسی، و فنی انسانی، علوم( تحصیلی رشتۀ شامل
 دکتراي کارشناسی ارشد، کارشناسی،(تحصیلی مقطع و) مؤنث و مذکر(جنسیت ،)بدنی تربیت
حجم نمونه . ها را تکمیل کردند شدند و همۀ افراد کالس، پرسشنامه انتخاب کالسها) اي حرفه

هاي قرار گرفته در گروه نمونه و نفر بود که بر اساس حجم نسبی دانشگاه  3000حدود 
فردوسی مشهد، : دانشگاههاي منتخب عبارتند از. شناختی مذکور انتخاب شد متغیرهاي جمعیت

سمنان، سیستان و بلوچستان، شهید باهنر کرمان، تبریز، گیالن، شهید چمران اهواز، شیراز، 
  .تهران، صنعتی شریف و اصفهان

  ابزار. 2

 - شناختی هاي جمعیت در برگیرندة سؤاالتی در مورد ویژگی :شناختی پرسشنامۀ جمعیت
آموزشی از قبیل جنسیت، سن، وضعیت تأهل، محل سکونت، شغل پدر و مادر، میزان درآمد 
خانواده، نام دانشگاه محل تحصیل، رشته و مقطع تحصیلی، نوع و سهمیه پذیرش، سال چندم 

  .تحصیلی و معدل ترم قبل است

ساخته شده و  )1390(و همکاران هادوياین پرسشنامه توسط  :ازپرسشنامۀ گرایش به نم
گویه در دو بخش است که عالوه بر نشانگرهاي میزان گرایش دانشجویان به نماز،  64داراي 

عوامل مؤثر فردي، همساالن و اساتید و فضاي آموزشی مرتبط با گرایش دانشجویان به نماز را 
گویه  33شود که داراي  خش اول این پرسشنامه گزارش میدر این مقاله، ب. کند گیري می اندازه

تحلیل عاملی انجام شده بر . کند گیري می است و میزان گرایش دانشجویان به نماز را اندازه
اند  بندي هاي به چهار مؤلفه قابل دسته گویۀ نخست پرسشنامه، نشان داد که این گویه 33روي 
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روایی و اعتبار . ر نماز، امام جماعت و اجتناب از نمازگرایش به نماز، آثا: که عبارت بودند از
  .، مطلوب گزارش شده است)1390(و همکاران هادويپرسشنامه توسط 

  شیوة اجرا. 3

ها در کلیۀ دانشگاههاي منتخب، از هر دانشگاه یک  به منظور اجراي هماهنگ پرسشنامه
اي در تهران نسبت به  هنفر از کارشناسان مجرّب مرکز مشاورة دانشگاه دعوت و در جلس

اجرا به صورت گروهی در کالسهاي درس و . اجراي دقیق و هماهنگ، آموزش الزم را دیدند
دقیقه به طول  30تا  20مدت زمان اجرا بین . دیده انجام شد با حضور کارشناس آموزش

ه ب. داد قبل از اجرا، کارشناس در خصوص دستورالعمل و نحوة پاسخدهی توضیح می. انجامید
اي باشد که دانشجویان به هنگام  کارشناسان توصیه شد محل اجراي دفترچۀ پرسشنامه به گونه

دار جداگانه که با  هاي دسته وجود صندلی. کنند» حریم شخصی«پاسخگویی به آن، احساس 
همچنین، توصیه شد که محل اجرا . فاصلۀ مناسب از هم قرار گرفته باشند، بهترین حالت است

دانشجو مجاز بود با مداد و خودکار . نور، میزان سر و صدا و دما مناسب باشد به لحاظ شدت
به کارشناسان توصیه شد . نویس، بدون محدودیت در رنگ، پاسخهاي خود را ثبت کند یا روان

پس ضروري بود . به دانشجویان توضیح دهند که پس از اتمام پرسشنامه، آنها را به شما ندهند
حتی اگر دانشجویی قصد تحویل  .ها مشخص کنند قرار دادن پرسشنامه از قبل محلی را براي

همچنین، به . کردند پرسشنامه به آنها را داشت، او را به سوي محل مورد نظر راهنمایی می
. کارشناسان توصیه شد در حین پاسخگویی، از راه رفتن باالي سر دانشجویان خودداري کنند

از حضور افراد متفرقه، . واهند تا به سمت کارشناس بیایداگر دانشجویی سؤالی داشت از او بخ
هنگام اجراي پرسشنامه ... از جمله استاد درس، مسئوالن یا کارشناسان دانشکده یا دانشگاه و 

به کارشناسان توصیه شد به دانشجویان توصیه کنند به همۀ سؤاالت . ممانعت به عمل آمد
در مواردي مالحظه شود که دانشجو مایل به پاسخ  با این حال ممکن بود. صادقانه پاسخ دهند

در این شرایط، پیشنهاد شد کارشناس ضمن تأکید مجدد بر . دادن به برخی از سؤاالت نیست
  .محرمانه بودن پاسخها، دانشجو را به پاسخگویی تشویق کند
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 ها یافته) ج

ر اساس هاي آن را ب در پژوهش حاضر، نمرة کل مقیاس گرایش به نماز و مؤلفه
علوم انسانی، فنی و مهندسی، علو پایه، پزشکی، هنر، (شناختی رشتۀ تحصیلی متغیرهاي جمعیت

، نوع )مجرد و متأهل(، وضعیت تأهل)مذکر و مؤنث(، جنسیت )کشاورزي و تربیت بدنی
، )سال یکم، دوم، سوم، چهارم و پنجم به باالتر(، سال چندم تحصیل)روزانه و شبانه(پذیرش

مناطق، شاهد و (، سهمیه پذیرش)اي ارشد، دکتراي حرفه کارشناسی، کارشناسی(لیمقطع تحصی
منزل والدین، خوابگاه دانشگاه و سایر (و محل سکونت فعلی دانشجو) ایثارگر و سایر موارد

مقایسه ) نشین، در منزل اقوام و سایر موارد بود موارد که خود شامل خوابگاه خودگردان، اجاره
ها  که نمرة مؤلفۀ اجتناب از نماز، معکوس شده تا مشابه با نمرة سایر مؤلفه گفتنی است. کردیم

دهنده  اي که نمرة باال در این مؤلفه نیز نشان تفسیر شود؛ یعنی جنبۀ مثبت پیدا کند؛ به گونه
شامل آزمون تی مستقل،  اي، ها از آزمونهاي مقایسه براي تحلیل داده. تر است وضعیت مطلوب
  .راهه و دوراهه استفاده شد ل واریانس یکآزمون اف تحلی
شناختی جنسیت،  میانگین نمرات مقیاس کل گرایش به نماز در متغیرهاي جمعیت: 1جدول 

  وضعیت تأهل و نوبت پذیرش

  نوبت پذیرش  وضعیت تأهل  جنسیت    
  شبانه  روزانه  متأهل  مجرد  مؤنث  مذکر    متغیرها

نقش امام 
  جماعت

  50.2  50.1  48.7  50.2  51.5  48.6  میانگین
  9.20  10  10.47  9.89  9.09  10.55  انحراف استاندارد

  گرایش به نماز
  49.3  50.1  51.1  49.9  51.3  48.7  میانگین

  10.12  9.97  9.7  10.07  9.39  10.38  انحراف استاندارد

  اجتناب از نماز
  49.3  50  49.8  50  47.5  52.3  میانگین

  9.21  10.11  9.7  10.07  9.14  10.21  انحراف استاندارد

  آثار نماز
  50.6  50  49.4  50.1  52  48.1  میانگین

  9.21  10.11  10.52  9.95  8.76  10.69  انحراف استاندارد
مقیاس کل 

  گرایش به نماز
  50.1  50  49.8  50  51.8  48.3  میانگین

  7.5  8.14  8.47  8.03  7.21  8.47  انحراف استاندارد
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  جنسیت. 1

هاي مقیاس  هاي به دست آمده در مؤلفه یانگین نمرهدو گروه مذکر و مؤنث از لحاظ م
نتایج آزمونهاي تی دو گروه مستقل نشان داد که . گرایش به نماز مورد مقایسه قرار گرفتند

- =t2335(هاي امام جماعت هاي گروه مؤنث نسبت به گروه مذکر در مؤلفه میانگین نمره

7.29; p<0.001(گرایش به نماز ،)t2340= -6.35; p<0.001( آثار نماز ،)t2335= -9.87; 

p<0.001 (باالتر و در مؤلفۀ اجتناب)t2335= 11.97; p<0.001 (همچنین با . تر است پایین
میانگین نمره در . معکوس کردن نمرة اجتناب و جمع هر چهار مؤلفه، نمرة کل به دست آمد

). t2335= -11.02; p<0.001( کل مقیاس باز هم براي گروه مؤنث باالتر از گروه مذکر بو
نمره به  3تمام این تفاوتها به لحاظ آماري معنادار و اختالف میانگینها قابل مالحظه و در حد 

  .نمره رسید 5باال بود؛ به طوري که در مقیاس اجتناب، تفاضل میانگین دو گروه به حد بیش از 

  وضعیت تأهل. 2

هاي توجه به نقش امام  فهنتایج نشان داد که گروه مجرد نسبت به گروه متأهل در مؤل
 ;t2373= 2.44(جماعت، میانگین نمرة باالتري به دست آوردند که به لحاظ آماري هم معنادار

p=0.015 ( ،بود؛ در حالی که گروه متأهل نسبت به گروه مجرد در مؤلفۀ گرایش به نماز
در . ست آوردندبه د) t2335= -1.98; p=0.048(میانگین نمرة باالتر و به لحاظ آماري معنادار

 ;t2280= 1.141(و در مؤلفۀ آثار نماز) t2280= -0.392; p=0.695(مؤلفۀ اجتناب از نماز

p=0.254 (و همچنین میانگین نمرة کل مقیاس گرایش به نماز هم)t2280= 0.613; p<0.540  (
  .تفاوت معنادار نبود

  اثر متقابل جنسیت و تأهل. 3

عیت تأهل، نتایج حاکی از معناداري تمام اثرهاي در آزمون اثر متقابل بین جنسیت و وض
پسرهاي مجرد نسبت به پسرهاي متأهل ادراك . هاي نماز بود متقابل بین این دو متغیر در مؤلفه

تري به نقش امام جماعت دارند؛ در حالی که براي گروه دخترها وضعیت بر عکس این  مثبت
 ;F1,2198=22.34)(ل مالحظه نیستحالت است، اگر چه تفاضل میانگین آنها چندان قاب

p<0.001 . از نکات قابل توجه اینکه پسرهاي مجرد و متأهل در میزان گرایش به نماز
مشابهند؛ در حالی که دخترهاي متأهل بیش از دخترهاي مجرد به طرف نماز گرایش نشان 
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باالتري  هاي پسرهاي متأهل نسبت به پسرهاي مجرد نمره). F1,2198=3.91; p<0.001(دهند می
اند؛ در حالی که این وضعیت براي گروه دخترها معکوس  در مؤلفۀ اجتناب به دست آورده

  ).F1,2198=27.05; p<0.001(است
هاي آن در متغیرهاي  میانگین نمرات مقیاس کل گرایش به نماز و مولفه: 2جدول 

  شناختی سال چندم تحصیلی و مقطع تحصیلی جمعیت

  حصیلیمقطع ت  سال چندم تحصیلی    

  سال اول  هاي توصیفی آماره  متغیر
سال 
  دوم

سال 
  سوم

سال 
  چهارم

سال 
پنجم و 

  باالتر
  کارشناسی

تحصیالت 
  تکمیلی

امام 
  جماعت

  51.2  49.9  51.7  48.6  49  50.4  51.2  میانگین
  9.75  9.96  8.79  9.83  10.67  9.69  9.56  انحراف استاندارد

گرایش به 
  نماز

  50.1  50  51.3  49.5  49  50.4  50.7  میانگین
  10.84  9.85  9.9  10.01  10.28  9.28  10.4  انحراف استاندارد

اجتناب از 
  نماز

  49.9  50.1  50.4  51.1  50.7  49.9  48.7  میانگین
  10.04  9.97  10.98  10.45  10.13  9.31  10.21  انحراف استاندارد

  آثار نماز
  49.6  50.1  51.7  49.1  48.8  50.1  51.5  میانگین

  10.02  9.97  9.97  10.4  10.42  9.53  9.66  اردانحراف استاند
مقیاس کل 
گرایش به 

  نماز

  50.2  50  51.1  49  49  50.3  51.1  میانگین

  8.5  7.99  7.65  8.11  8.32  7.82  7.92  انحراف استاندارد

  
  پذیرش در دانشگاه. 4

هاي نماز، تفاوت معناداري بین میانگین این دو گروه دیده  در تمامی مقیاسها و مؤلفه
اگر چه در مؤلفه گرایش به نماز، میانگین گروه روزانه باالتر از گروه شبانه بود؛ اما این . نشد

  .اختالف از لحاظ آماري معنادار نبود

  اثر متقابل جنس و محل سکونت. 5

در آزمون اثر متقابل بین جنسیت و محل سکونت، نتایج حاکی از معناداري تمام اثرهاي 
هاي نماز به جز مؤلفۀ گرایش به نماز بود ر در مؤلفهمتقابل بین این دو متغی.  
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  مقطع تحصیلی. 6

اي به عنوان گروه تحصیالت  در این متغیر، گروههاي کارشناسی ارشد و دکتراي حرفه
نتایج آزمون تی دو . تکمیلی در نظر گرفته شدند و با گروه کارشناسی مورد مقایسه قرار گرفتند

مؤلفۀ امام جماعت، گروه تحصیالت تکمیلی نسبت به گروه گروه مستقل نشان داد که در 
 ; t2316=-2.19(کارشناسی میانگین باالتري به دست آوردند که به لحاظ آماري نیز معنادار بود

p=0.029 (ها تفاوت معنادار نبود و در سایر مؤلفه.  

شناختی عیتهاي آن در متغیر جم میانگین نمرات مقیاس کل گرایش به نماز و مولفه: 4جدول
  رشته تحصیلی

  رشتۀ تحصیلی

  فنی  انسانی    متغیرها
علوم 
  پایه

  کشاورزي  هنر  پزشکی
تربیت 
  بدنی

امام 
  جماعت

  50.3  51  48.1  53.5  50.1  49.4  48.3  میانگین
  9.11  9.56  11.91  8.54  10.17  9.8  10.41  انحراف استاندارد

گرایش به 
  نماز

  52.5  50.9  46.3  52.3  49.4  48.9  49.9  میانگین
  8.69  8.67  10.30  9.47  9.56  10.16  10.39  انحراف استاندارد

اجتناب از 
  نماز

  49.1  48.7  54.5  47.4  49.7  50.4  50.9  میانگین
  11.03  9.26  9.95  9.45  9.7  9.99  10.02  انحراف استاندارد

  آثار نماز
  53.1  52.5  45.3  52.9  50.4  48.6  49.1  میانگین

  8.81  8.49  10.47  8.55  9.36  10.14  10.61  انحراف استاندارد
مقیاس کل 
گرایش به 

  نماز

  49.1  49.1  50  52.8  46.3  51.4  51.7  میانگین

  10.87  10.28  8.62  8.84  10.51  9.20  7.91  انحراف استاندارد

  رشتۀ تحصیلی. 7

هاي مقیاس گرایش  هاي به دست آمده در مؤلفه هاي مختلف از لحاظ میانگین نمره رشته
نتایج تحلیل واریانس نشان داد . و مقیاس عوامل مؤثر بر نماز، مورد مقایسه قرار گرفتندبه نماز 

 ;F7,2360=10.93(هاي امام جماعت هاي مختلف در تمامی مؤلفه که در میانگین رشته



  

  

  

  
200  7در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

p<0.001(گرایش به نماز ،)F7,2367=7.62; p<0.001(اجتناب ،)F7,2367=8.57; p<0.001 ( و
  .، تفاوت معنادار وجود دارد)F7,2367=14.98; p<0.001(آثار نماز

  محل سکونت. 8

هاي امام  نشان داد که در مؤلفه ANOVAدر این قسمت، نتایج آزمون 
، اجتناب به )F2,2340=4.91; p=0.007(، گرایش به نماز)F2,2333=9.34; P<0.001(جماعت

تفاوت ) F2,2340=4.88; p=0.008(و کل گرایش به نماز) F2,2340=12.05; p<0.001(نماز
معنادار وجود دارد؛ اما تفاوت معناداري از لحاظ تصور مثبت نسبت به آثار 

  .در بین سه گروه وجود ندارد) F2,2340=1.80; p=0.16(نماز

  سهمیۀ پذیرش. 9

دانشجویان از لحاظ نوع برخورداري از سهمیه در این پژوهش به سه گروه تقسیم 
هاي  نشان داد که تنها در مؤلفه ANOVAنتایج آزمون . )شاهد و ایثارگر، مناطق و سایر(شدند

ها تفاوت  هاي پذیرش تفاوت معنادار وجود دارد و در سایر مؤلفه گرایش به نماز در بین سهمیه
  .معناداري بین سه نوع سهمیه وجود ندارد

و شناختی سهمیه پذیرش  میانگین نمرات مقیاس کل گرایش به نماز در متغیرهاي جمعیت: 5جدول
  محل سکونت

  محل سکونت  سهمیه پذیرش    متغیرها

  منطقه    
شاهد و 
  ایثارگر

  سایر
منزل با 
  والدین

خوابگاه 
  دانشگاه

  سایر

  امام جماعت
  50.3  49.2  51.1  50.3  50.5  50.7  میانگین

  9.9  10.46  9.18  9.55  10.98  9.53  انحراف استاندارد

  گرایش به نماز
  48.4  50.5  49.9  48.6  52.5  50.3  میانگین

  10.48  9.68  10.15  10.42  10.16  9.73  انحراف استاندارد
اجتناب از  

  نماز
  50.4  50.9  48.8  50  50.2  49.1  میانگین

  10.56  10.15  9.55  10.43  9.65  9.78  انحراف استاندارد

  آثار نماز
  49.4  49.8  50.5  49.9  51.5  50.8  میانگین

  10.39  10.09  9.7  10.64  10.8  9.44  انحراف استاندارد
مقیاس کل 

  گرایش به نماز
  49.4  49.6  50.7  49.7  51.1  50.7  میانگین

  7.86  8.24  7.83  8.26  8.92  7.68  انحراف استاندارد
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  گیري بحث و نتیجه) د

در بررسی فرضیۀ اول، مبتنی بر اینکه دانشجویان دختر و پسر در مقیاس گرایش به  .1
هاي نقش امام جماعت، گرایش به نماز،  در مؤلفه: ستنماز تفاوت دارند، نتایج از این قرار ا

تصور مثبت به آثار نماز و نمرة کل مقیاس گرایش به نماز، گروه مؤنث نسبت به گروه مذکر از 
میانگین نمرات باالتري برخوردارند؛ در حالی که در مورد مؤلفۀ اجتناب از نماز و ادراك خنثی 

دهد که دخترها نسبت به پسرها به نماز  نشان میاین . به آثار نماز، وضعیت بر عکس است
ترین  ، نشان داد مهم)1380(سروشاین نتیجه همراستا با پژوهش . گرایش بیشتري دارند

متغیرهایی که روي هویت مذهبی تأثیر داشتند، میزان مذهبی بودن والدین و دوستان، میزان 
اند؛ یعنی زنان از  را متأثر کردهدنیاگرایی و جنسیت بوده که به صورت مستقیم هویت مذهبی 

چون «کنند که  بیان می )1382؛ ترجمه شهرآراي، 1995(وش فیو  گولومبوك. اند تر بوده مردان مذهبی
شود،  هاي متفاوت ادراك، تفسیر و ارزشگذاري می جنس در فرهنگهاي گوناگون به شیوه

مبانی . محتاط باشیمهاي پژوهشی بسیار حساس، دقیق و  ضروري است که در تعمیم یافته
تر بدانیم و با  تر و گسترده نظري و پژوهشی را چارچوب و گامی اولیه براي مطالعات عمیق

اي به مطالعۀ جنس و به تعامل پیچیدة ابعاد زیستی، روانی،  رشته دیدي چندجانبه و میان
ماعت را تفاوت دو جنس در مؤلفۀ امام ج. »اجتماعی و فرهنگی آن بیش از پیش اهتمام ورزیم

معتقد است که  )1986(بندوراتوان با توجه به نظریۀ یادگیري شناختی اجتماعی توجیه کرد؛  می
الگوها یا سرمشقهایی که مورد احترام، الیق، واالمقام یا پرقدرت باشند، در ایجاد یادگیري 

پیش  با این توصیف، نقش امام جماعت در عالقۀ یادگیرندگان به نماز جماعت بیش از. مؤثرند
  .شود پررنگ می

ر بررسی فرضیۀ دوم، مبتنی بر اینکه دانشجویان مجرد و متأهل در گرایش به نماز د. 2
هاي مقیاس گرایش به نماز با یکدیگر  تفاوت دارند، دو گروه مجرد و متأهل در تمام مؤلفه

به نقش  هاي توجه نتایج نشان داد که گروه مجرد نسبت به گروه متأهل در مؤلفه. مقایسه شدند
امام جماعت میانگین نمرة باالتري به دست آوردند که به لحاظ آماري هم معنادار بود؛ در 
حالی که گروه متأهل نسبت به گروه مجرد در مؤلفۀ گرایش به نماز، میانگین نمرة باالتر و به 
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وه در مؤلفۀ اجتناب، گروه متأهل و در مؤلفۀ آثار گر. لحاظ آماري معنادار به دست آوردند
میانگین نمرة کل مقیاس گرایش به . مجرد، میانگین نمرة باالتر اما غیر معنادار به دست آوردند

و  نصیرزادهاین نتایج با نتایج . نماز هم به نفع گروه مجرد بود، اما از لحاظ آماري معنادار نبود
ر میزان گرایش ناسازگار است؛ آنها هیچ نتیجۀ معناداري درمورد تأثیر تأهل ب )1389(منش عرفان

  .به نماز به دست نیاوردند

در بررسی فرضیۀ سوم، مبتنی بر اینکه جنسیت و تأهل در مقیاس گرایش به نماز  .3
هاي نماز  تفاوت دارند، نتایج حاکی از معناداري تمام اثرهاي متقابل بین این دو متغیر در مؤلفه

تري نسبت به دوران تجرد از خود به طور کل خانمها پس از ازدواج گرایش به نماز بیش. بود
توان براي  یکی از دالیلی که می. نشان دادند که این مطلب در آقایان به طور عکس دیده شد

کند بنا بر  است که عنوان می )1383(سعادتیو  محمديتبیین این نتیجه آورد، بر اساس پژوهش 
ها بیشتر تحت فشار و  وادهپژوهشهاي گذشته، زنان پس از ازدواج در مقایسه با مردان در خان

گیرند و از آنجا که یکی از راهکارهاي مقابله با اضطراب و فشار، به خصوص  استرس قرار می
  .باشد در کشورهاي اسالمی، تمسک به اعمال دینی است، این امر قابل قبول می

در بررسی فرضیۀ چهارم، مبتنی بر اینکه دانشجویان با محل سکونت متفاوت در  .4
هاي امام جماعت، گرایش به  ش به نماز تفاوت دارند، نتایج آزمون نشان داد که در مؤلفهگرای

نماز، اجتناب از نماز و کل گرایش به نماز تفاوت معنادار وجود دارد؛ اما تفاوت معناداري از 
دانشجویانی که در منزل . لحاظ تصور مثبت نسبت به آثار نماز در بین سه گروه وجود ندارد

، )میزان بیشتر(، کل گرایش به نماز)میزان کمتر(اقامت داشتند، از لحاظ اجتناب از نماز والدین
دانشجویانی که . با دو گروه دیگر متفاوت بودند) میزان کمتر(اجبار خانواده و مدرسه به نماز

میزان (، جو مذهبی خانواده)میزان بیشتر(بردند، از لحاظ گرایش به نماز در خوابگاه به سر می
و تشویق و تمایل ) میزان بیشتر(، تشویق و تمایل مدارس)میزان کمتر(، تشویق خانواده)تر ایینپ

رسد علت گرایش دانشجویان  به نظر می. ، با سایر گروهها متفاوت بودند)میزان بیشتر(دانشگاه
ن در خوابگاه به نماز این باشد که دوري از خانواده و دلتنگی براي آنها، قدري باعث باال برد

  .شود معنویت در دانشجویان می

در بررسی فرضیۀ پنجم، مبتنی بر اینکه بین جنسیت و محل سکونت در گرایش به  .5
در آزمون اثر متقابل بین جنسیت و محل : نماز اثر متقابل وجود دارد، نتایج بدین شرح است
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هاي نماز، به  مؤلفهسکونت، نتایج حاکی از معناداري تمام اثرهاي متقابل بین این دو متغیر در 
جز مؤلفۀ گرایش به نماز بود؛ بدین صورت که پسران ساکن خوابگاه نسبت به دختران 

تري به امام جماعت داشتند؛ اما دختران خوابگاهی و کسانی که با  خوابگاهی تصور مثبت
. ندکردند، در مقایسه با پسران، گرایش به نماز بیشتري از خود نشان داد والدین خود زندگی می

ضمن اینکه دختران و پسران ساکن در منزل از لحاظ اجتناب از نماز تفاوتی نداشتند؛ اما 
دختران ساکن خوابگاه و سایر در مقایسه با همین گروه از پسران، اجتناب کمتري از نماز 
خواندن از خود نشان دادند و در نهایت، دختران در هر سه نوع اسکان در مقایسه با پسران، 

توان نتیجه  با نگاهی به نتایج، می. از را به طور معناداري باالتر از پسران گزارش کردندآثار نم
گرفت که پسران در خوابگاه بیشتر از دختران خوابگاهی با امام جماعت خود در خوابگاه رابطۀ 

ضمن اینکه این پسران در مقایسه با پسران ساکن در منزل . کنند دوستانه و همدالنه برقرار می
تواند حاکی  تري نسبت به نقش امام جماعت دارند که این امر می ه طور معناداري تصور مثبتب

همچنین، دختران ساکن . از نقش مثبت و مؤثر حضور امامان جماعت در خوابگاه پسران باشد
گروه خود تحت تأثیر والدین خود در انجام اعمال مذهبی هستند و  در منزل بیشتر از پسران هم

ابگاهی در مقایسه با پسران ساکن در منزل، اجتناب بیشتري از خود به نماز خواندن پسران خو
در همین راستا، پسرانی . دهند؛ در حالی که این موضوع در دختران حالت عکس دارد نشان می

کنند آثار نماز را در مقایسه با دو گروه دیگر بیشتر ارزیابی  که همراه با والدین خود زندگی می
گیرند؛ که  اما در گروه دختران بیشترین امتیاز را در این زمینه، دختران خوابگاهی می کنند؛ می

در بررسی رابطۀ . نشان از نقش خانواده در میزان اجتناب از نماز و تصور از نماز پسران دارد
، به جز )روزانه یا شبانه(بین گرایش دانشجویان به نماز خواندن و نوع پذیرش آنها در دانشگاه

معنا بودند؛ که  ها و مقیاسهاي نماز در تفاوت میانگین این دو گروه بی یک مورد، همۀ مؤلفه در
  .اثر بودن این متغیر در گرایش دانشجویان به نماز است نشان از بی

نتایج در قسمت مقایسۀ دانشجویان ورودي سال اول، دوم، سوم، چهارم و دانشجویان  .6
انشجویان سال اول نسبت به دانشجویان سال سوم و چهارم سال پنجم به باال نشان داد که د

تري به نقش امام جماعت دارند، اجتناب کمتري از نماز خواندن دارند، آثار نماز را  تصور مثبت
هر چند . دهند کنند و در کل، گرایش به نماز بیشتري از خود نشان می تر ارزیابی می مثبت

معنادار نیست، اما با نگاهی به  اي در هیچ مؤلفهتفاوت میانگین دو گروه سال اول و دوم 
دهد و  بینیم این کاهش گرایش به نماز در دانشجویان از سال دوم خود را نشان می میانگینها می
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تر اینکه، بین دانشجویان سال اول  جالب. شود به طور معنادار در سال سوم و چهارم برجسته می
سؤالی که در اینجا مطرح شود علت افت گرایش به . شود و پنجم، دوباره این تفاوت محو می

توان تغییر در هویت دینی دانشجویان را از  می! نماز دانشجویان بعد از ورود به دانشگاه است
در واقع؛ دانشجویان در سالهاي دانشگاه به نوعی . دالیل اصلی این کاهش گرایش دانست

توان به  ترین دالیل آن می از مهم شود که شان به چالش کشیده می هویتهاي دینی کسب شده
. مواجه شدن دانشجویان با نظریات و عقاید بسیار متفاوت از فرهنگهاي مختلف اشاره کرد

تر شدن موضوع در این قسمت، بهتر است نگاه کوتاهی به بحران هویت داشته  براي روشن
  .باشیم

او معتقد بود این . شدبه کار برده  اریک اریکسوناولین بار توسط » بحران هویت«عبارت 
به گفته . شوند رو می ترین تعارضاتی است که افراد در فرایند رشد با آن روبه یکی از مهم

هاي مختلف و متفاوتی  فرد کشف کند به شیوه«دهد که  ، بحران هویت زمانی روي میاریکسون
ی، که شامل توان گفت که دانشجویان با این بحران هویت به صورت کل و می» نگرد به خود می

نوجوانانی که هویت دینی . شوند رو می شود، در سالهاي دانشجویی روبه هویت دینی نیز می
اولیۀ خود را بر اساس جو خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی مشابه در محل زندگی خود تشکیل 

دید رو شدن با نقشها، شخصیت و باورهاي متفاوت، دچار تر اند با ورود به دانشگاه و روبه داده
شوند و مجبور به بازنگري به نگرشهاي خود براي رفع تردیدهاي به وجود آمده در  و تعلل می

رسد در سالهاي دانشگاه، دانشجویان دچار یک  به نظر می. شوند مورد هویت دینی خود می
رسند و  دورة تعلیق وضعیت شده و سرانجام در سال پنجم در هویت دینی خود به ثبات می

ي در اعتقادات خود، این بار با ثبات و استحکام بیشتري نسبت به نگرشهاي پس از بازنگر
  .مانند کسب شدة خود در طول زندگی باقی می

نتایج نشان داد که بین دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی و تحصیالت  .7
تنها در یک مؤلفه تفاوت معنادار وجود دارد و در سایر ) کارشناس ارشد و دکتري(تکمیلی

هماهنگ است که  )1384(فرد هادیانها تفاوت معناداري با یکدیگر ندارند که با پژوهش  لفهمؤ
تفاوت در این . نشان داد بین سطح تحصیالت و عمل به باورهاي دینی تفاوتی وجود ندارد

قسمت مربوط به مؤلفۀ امام جماعت است که دانشجویان کارشناسی، میانگین باالتري در تصور 
توان در اینجا به آن اشاره کرد، این  که میاي  نکته. مام جماعت به دست آوردندمثبت به نقش ا
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است که مالکهاي قضاوت و ارزشیابی در سنین مختلف، متفاوت است و در هر ردة سنی بر 
هاي متفاوت به  در واقع؛ از دریچه. شود هاي خاصی از موضوع براي قضاوت تأکید می جنبه

ر بخواهیم توافق نظر معقول به یک زمینه در افراد با سنین مختلف شود و اگ یک مسئله نگاه می
به طور کلی . به وجود آید، باید همۀ آنها بتوانند از دریچۀ واحدي به موضوع نگاه کنند

شود و مسلماً انتظار افراد از  تر می تر و موشکافانه رفته در بزرگسالی جامع مالکهاي داوري رفته
قش حساس آن در جذب افراد و به عنوان نمایندگان و مبلّغان دین امام جماعت با توجه به ن

اسالم، با پا گذاشتن به مقاطع باالتر تحصیلی و آشنا شدن بیشتر با مسئولیتهاي این نقش بیشتر 
امام القوم وافدهم فقدموا فی صالتکم «: فرمایند می) ص(طور که پیامبر اسالم شود؛ همان می

معی نمایندة آن جمع در پیشگاه خداوند است، پس براي امام ؛ امام جماعت هر ج»افضلکم
این دقت و موشکافی در انتخاب افراد . )109: 88ج تا،  مجلسی، بی(جماعت خود بهترینها را برگزینید

  .شود تر در افراد با میزان تحصیالت باالتر می شایسته، منجر به قضاوتهاي سختگیرانه

ا و مقیاسهاي نماز، نتایج نشان داد که سه گروه ه در بررسی نقش سهمیه بر مؤلفه .8
مختلف استفاده کننده از سهمیه؛ یعنی گروه شاهد و ایثارگر، گروه استفاده کننده از سهمیه 

گیرند، تنها در یک مورد با همدیگر تفاوت  مناطق و گروهی که در طبقۀ سایرین قرار می
در مؤلفۀ گرایش به نماز شاهدیم . وجود ندارد ها بین آنها تفاوتی معنادار دارند و در سایر مؤلفه

که گروه شاهد و ایثارگر به طور معناداري از دو گروه دیگر نمرة بیشتري در میانگین کسب 
طور   هاي جنگ هستند که به فرزندان ایثارگر و شهدا بخش قابل توجهی از نسل دومی. کند می

و نگرشهایی را نسبت به عملکرد و  هاي فردي و خانوادگی، برداشتها طبیعی بر حسب ویژگی
رفتار پدران خود دارند و با تأثیرپذیري از فضا و مسائل اجتماعیِ پیشِ رو، الگوي نگرش خود 

البته باید توجه داشت که فرزندان شهدا، در حال حاضر . )1382زاده،  حسین(اند را متحول ساخته
شان را  که بایستی وضعیت نگرشتوانند عملکردي همانند پدران خود داشته باشند؛ بل نمی

 )1385(دهکردیانو  غیاثوندطبق پژوهش . نسبت به عملکرد پدر، در ابعاد دیگري جستجو کرد
من دوست دارم «درصد از فرزندان شاهد و ایثارگر، گزارة  5/70در همانندي با عملکرد پدر 

در واقع؛ . اند عان داشتهکنشی اعتقاد و اذ را تأیید کرده و بدین هم» فردي مانند پدر خود باشم
اي از عوامل و بخشهایی دانست که در  توان به عنوان شبکه رابطۀ بین فرزندان و والدین را می

تعامل با یکدیگرند و اعتقادات و ارزشها و نگرشهاي فرهنگی توسط والدین، پاالیش و به 
بلوم و (گذارند ن اثر میشوند و بر ارزشها و معیارهاي فرزندا صورتی منسجم به فرزندان ارائه می
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با توجه به اینکه فرهنگ شهادت و ایثارگري برگرفته از اصول حاکم بر دین . )1993مهرابیان، 
روند، معنادار  ماست و شهدا، الگو و اسوة جانبازي در راه اسالم و ارزشهاي آن به شمار می

ساسی پایبندي به اسالم شدن تفاوت این گروه از نظر میزان گرایش کلی به نماز به عنوان رکن ا
  .این دانشجویان کامالً قابل توجیه است

هاي نماز، تقریباً در  هاي مختلف دانشگاهی در مقیاسها و مؤلفه در بررسی تفاوت رشته .9
هاي مختلف دانشگاهی هستیم که نشان از  ها شاهد تفاوت معنادار بین رشته تمامی مؤلفه

نتایج نشان داد که در . دانشجویان به نماز خواندن داردهمراستا بودن این متغیر با گرایشهاي 
هاي پزشکی باالترین میزان تصور مثبت را به نقش  مؤلفۀ نقش امام جماعت، دانشجویان رشته

هاي فنی، علوم پایه  امام جماعت به دست آوردند و این تفاوت در مقایسه با دانشجویان رشته
نماز باز هم به همین ترتیب، دانشجویان رشتۀ پزشکی در مؤلفۀ اجتناب از . و هنر معنادار است

هاي تربیت بدنی و  کمترین میزان اجتناب از خواندن نماز را کسب کردند و به ترتیب، رشته
رشتۀ هنر نیز باالترین میزان اجتناب از نماز خواندن را کسب . فنی در مقام دوم و سوم ایستادند

هاي پزشکی باالترین میزان گرایش را به  ان رشتهدر گرایش به نماز، همچنان دانشجوی. کرد
هاي فنی و هنر معنادار بود و رشتۀ هنر نیز کمترین گرایش  دست آوردند و این تفاوت با رشته

با توجه به . معنادار را در مقایسه با دانشجویان کشاورزي و تربیت بدنی و پزشکی نشان داد
بینی کرد که  مقیاس کل گرایش به نماز را پیش توان نتیجۀ به راحتی می گفته، هاي پیش مؤلفه

دانشجویان رشتۀ پزشکی باالترین میزان گرایش به نماز و دانشجویان هنر کمترین میانگین کل 
ها در این مقیاس کلی به ترتیب ذیل  در یک طیف کلی، رتبۀ رشته. گرایش به نماز را دارند

شابه همدیگر، علوم پایه و در نهایت پزشکی، تربیت بدنی، کشاورزي، فنی و انسانی م: است
بررسی «با عنوان ) 1388( صادقینتایج این پژوهش کامالً بر خالف پژوهش زاهد و . رشتۀ هنر

تأثیر رشته تحصیلی بر میزان دینداري دانشجویان مختلف دانشگاه با تأکید بر رشتۀ 
هاي پزشکی،  رشته« :گونه عنوان کردند آنها نتیجۀ پژوهش خود را این. است» شناسی جامعه

اند و  شناسی بیشترین تأثیر را بر دینداري دانشجویان به صورت منفی داشته کشاورزي و جامعه
هر چند به طور کلی علوم سکوالر تأثیر . اند دانشجویان علوم انسانی کمترین اثر را پذیرا شده

اي که  تنها رشتههاي ما حکایت از این دارند که  یافته. گذارند خود را بر دانشجویان می
شوند، اما دیندارتر از آنچه  ها وارد دانشگاه می دانشجویانش با دینداري کمتر از دیگر رشته

سئوال مهم در اینجا این است . شوند، رشتۀ هنر و معماري است اند از دانشگاه خارج می بوده
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قیقاتی که که چرا نتایج این دو پژوهش بسیار متفاوت است؟ براي درك بهتر، به نتایج تح
اند، اشاره  ها را مقایسه کرده هاي شخصیتی دیگر دانشجویان پزشکی و سایر رشته ویژگی

کنند و با  هاي شخصیتی به عنوان سرخوشۀ رفتاري عمل می کنیم؛ زیرا بسیاري از ویژگی می
  .بینی کرد توان وجود برخی رفتارهاي دیگر را پیش وجود آن ویژگی می

نشان داده شد که شیوع اختالالت روانی در  )1383(انو همکار مشهديدر مطالعۀ 
و  شریعتیهمچنین در پژوهشی که توسط . دانشجویان پزشکی بیش از سایر افراد جامعه است

وضعیت سالمت روانی و عوامل مرتبط با آن را در دانشجویان رشتۀ پزشکی  )1381(همکاران
داد که شیوع اختالالت روانی در کرد، نتایج نشان  دانشگاه علوم پزشکی ایران بررسی می

این نتایج با نتایج پژوهش ما با توجه به تحقیقات گذشته . درصد است 42دانشجویان پزشکی 
وجود پشتوانۀ معنوي در زندگی که «دهند  که نشان می )1380(و همکاران نورباالاز جمله تحقیق 

ت پاك و خدایی به آن انسان در هنگام مشکالت و مصائب به آن چنگ بزند و بر اساس فطر
، »کند هدفی، آرامش و ثبات را بر او حاکم می تمسک جوید، ضمن رهایی انسان از پوچی و بی

نشان داد که بین متغیرهاي شادي و  )1385(ارحمیهمچنین نتایج پژوهش . در تضاد است
ت گرایش دینی، رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد و سه متغیر روابط اجتماعی، پیشرف

تحصیلی، گرایش دینی و دو بعد اعمال فردي و اجتماعی متغیر گرایش دینی به طور مثبت و 
توان گفت با توجه به اینکه  با توجه به این تحقیق، آیا می. کنند مستقیم متغیر شادي را تبیین می

رند، ب ها رنج می دانشجویان پزشکی از اختالالت روانی و افسردگی بیشتري نسبت به سایر رشته
اما از گرایش باالي به نماز و اعمال مذهبی برخوردارند، پس در دو متغیر دیگر مربوط به 
شادکامی؛ یعنی روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی، مشکل دارند و با وجود اینکه گرایش 
دینی آنها باالست، میزان آسیب آنها در دو متغیر دیگر آنقدر باالست که گرایش دینی آنها 

  رو شدن با مشکالت کند؟ اند کمکی به آنها در روبهتو نمی

شناسی روانی  آسیب«که با عنوان  )1383(و همکاران طالییاز سوي دیگر، طبق پژوهش 
انجام » دانشجویان پزشکی در دورة کارورزي با دانشجویان ارشد و دکتري غیر پزشکی مشهد

شناسی روانی باشد و  آسیبتواند عاملی براي افزایش  گرفت، مطالعه در رشتۀپزشکی نمی
و  طالییاگر نتایج پژوهش . تري دارند کننده فاکتورهایی نظیر جنسیت و تأهل نقش تعیین

هاي دانشگاهی  را معیار قضاوت خود قرار دهیم، آیا با توجه به وضعیت رشته )1383(همکاران
ر دارد که براي ها قرا در کشور و با علم به اینکه رشتۀ پزشکی هنوز در صدر باالترین رشته
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توان گفت کسانی  قبولی در آن نیاز به رتبۀ علمی بسیار باال در کنکور سراسري است، آیا نمی
شوند که سالهاي نوجوانی خود را به تحصیل علم و  در این رشته مشغول به تحصیل می

کوشش براي ارتقاي علمی گذرانده و کمتر در زندگی خود دچار حاشیه شده و با آرامش و 
اند در امر تحصیل بسیار موفق عمل  اند، توانسته ویی که از گرایشهاي مذهبی خود گرفتهنیر

هاي علمی مشغول به تحصیل شوند؟ یا به عبارتی؛ نوجوانانی  کرده و در یکی از باالترین رشته
ورزي  شوند که رسیدن به ارزشهاي انسانی واال همچون علم در این رشته مشغول به تحصیل می

  راي آنها اهمیت داشته است؟و ایمان ب

هاي اخیر، هوش  بنا به یافته. توان از دریچۀ دیگري نیز نگریست این مسئله را می
اند که  پردازان به این نتیجه رسیده نظریه. ترین هوش انسان معرفی شده است نهایی) SQ(معنوي

رد که جنبۀ دیگري از هوش هم وجود دا) EQ(و هوش هیجانی) IQ(عالوه بر دو هوش کلی
شود که هوش کلی و هوش هیجانی،  در واقع؛ امروزه گفته می. کامالً منحصر به فرد است

بلکه انسان به عمل دیگري که هوش معنوي . پاسخگوي همه چیز نبوده و واقعاً مؤثر نیستند
ها و افکار،  هاي هوش معنوي؛ کنجکاوي، بازي با ایده از ویژگی. شود، نیازمند است نامیده می

نگري، صداقت با خود، تعهد و نظم، قدرت مقابله، پشتکار و  سئله یا پژوهش، آیندهطرح م
شاید بتوان گفت که دانشجویان . جدیت، زندگی با شوق، پیوند و خدمت خالق است

هایی که در آخر این طیف قرار  هاي پزشکی از هوش معنوي باالتري نسبت به رشته رشته
وهشهاي کم و با نتایج متضاد در این زمینه، براي دادن با وجود پژ. گیرند، برخوردارند می

هاي  ها با نمونه پاسخی با قطعیت بیشتر به این پرسشها، نیاز به تکرار پژوهش در این زمینه
هاي مختلف وجود دارد و چه بهتر که این پژوهشها به  تر بر روي دانشجویان رشته بزرگ

  .صورت طولی انجام گیرد

در این پژوهش دانشجویان رشتۀ هنر کمترین میزان گرایش به  طور که گفته شد، همان
و  امینیفر،  یکی از پژوهشهاي مرتبط با این مسئله، متعلّق به تمنایی. نماز را از خود نشان دادند

بر روي دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان  88-87است که در سال  کاشانی
هاي غیر  هاي هنري در مقایسه با دانشجویان رشته رشتهانجام گرفت و نشان داد دانشجویان 

هاي  همچنین دانشجویان رشته. هنري از تفکر انتقادي و خودکارامدي باالتري برخوردارند
مقیاسهاي تفکر  هاي باالتري در خرده هاي غیر هنري، نمره هنري نسبت به دانشجویان رشته
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ر انتقادي و گرایش کمتر به مذهب ارتباطی توان گفت که بین تفکّ آیا می. انتقادي کسب کردند
او . دانند را پدر تفکر انتقادي مدرن می جان دیویینظران و اندیشمندان،  وجود دارد؟ صاحب

داند که بر اساس یک  تفکر انتقادي را بررسی فعال، دقیق و پایدار هر باور یا دانش فرضی می
و  خلیل آذر. )2001فیشر، (شود میکننده و نتایج حاصل از آن ایجاد  سري دالیل حمایت

در بین » گیري مذهبی و گرایش به تفکر انتقادي جهت«پژوهشی را با عنوان  )1389(پور اسماعیل
گیري مذهبی درونی با دو مؤلفۀ  نتایج آنها نشان داد که بین جهت. دانشجویان انجام دادند

مثبت معناداري وجود دارد؛  شود، رابطۀ گرایش به تفکر انتقادي که شامل نوآوري و تعهد می
هاي نوآوري و تعهد، رابطۀ مثبت و با مؤلفۀ بالیدگی  گیري مذهب بیرونی با مؤلفه اما جهت

. کند گیري مذهبی بیرونی، بالیدگی را بازداري می به عبارت دیگر؛ جهت. رابطۀ منفی دارد
. انجام گرفت راسو  آلپورتگیري مذهبی به دو صورت درونی و بیرونی توسط  تقسیم جهت

دانند که بگوییم شخص  ترین روش متمایز کردن این دو قطب مذهب را این می آنها قابل قبول
گیرد؛ در صورتی که شخص داراي مذهب درونی،  داراي مذهب بیرونی، مذهبش را به کار می

فرض آنها این است که مذهب بیرونی کمتر از مذهب درونی جنبۀ . کند با مذهبش زندگی می
کسانی که مذهب بیرونی دارند، از نظر فلسفۀ الهی به خدا روي . گرانه و پیشگیرانه دارددرمان

به همین دلیل، مذهب آنها به سپري براي . آورند، بدون اینکه از خود دور شوند می
آزردگی منتهی  این همان مذهبی است که از نظر فروید، به روان. شود بینی تبدیل می خودمیان

او معتقد بود تنها . کند مذهب به عنوان دفاعی در برابر اضطراب عمل می در اینجا. شود می
و  خلیل آذر. کند گیري درونی است که سالمت روان را تضمین می مذهب با جهت

گیري مذهبی بیرونی با بالیدگی به نتایج  در تبیین رابطۀ منفی بین جهت )1389(پور اسماعیل
استناد کرده، به این نکته اشاره کردند که احتمال دارد  )1379(زاده سریزدي خوانینو  خداپناهی

افراد برونگراي ناپایدار هیجانی، براي کسب امنیت و آرامش به مذهب روي آورند و از این 
کنند که این امر  طریق سعی داشته باشند اضطراب و نگرانی خود را کاهش دهند و اضافه می

یافتگی روانی مؤثر  ه در ایجاد سالمت و وحدتگیري مذهبی درونی این افراد ک در ایجاد جهت
کند؛ که این نکته تبیین دیگري براي این مسئله است چرا برخی افراد با  است، نقشی ایفا نمی

نیز معتقد  )1967(راسو  آلپورت. برند گرایشهاي مذهبی از سالمت روان همراه با آن بهره نمی
کنندة  کند تعیین ه دین در زندگی فرد ایفا میبودند که میزان دینداري مهم نیست، بلکه نقشی ک

مغایر  )2008(کیرباياین یافته همچنین با نتیجۀ تحقیق . تأثیر دینداري بر سالمت روان است
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گیري مذهبی بیرونی  به این نتیجه رسید که ضعف عملکرد تفکر انتقادي با جهت کیرباي. است
انجام شده را باید با منافعی که بعضی در نهایت، عدم هماهنگی تحقیقات . شود بینی می پیش

رسد این گونه  به نظر می. کنند، جستجو کرد افراد در گرایش به مذهب در جامعه دنبال می
. شان یکی نشده است را داشته باشند که مذهب با شخصیت آلپورتهاي  افراد، شرایط و ویژگی

پژوهشهاي مکفی و  شود، فقدان متأسفانه آنچه در این قسمت به طور شدید احساس می
هاي باکفایت در ارزیابی متغیرهاي مربوط به مذهب است که بتوان با استناد به آنها  پرسشنامه

ها و مقیاسهاي مؤثر در نماز  از آنجا که تمامی مؤلفه. براي کمک به تبیین نتایج کمک گرفت
تغیر، ارتباط توان گفت که بین این دو م هاي مختلف تحصیلی معنادار شد، پس می بین رشته

تر شدن هر چه بیشتر ابعاد این موضوع، نیاز به مطالعات  اما براي روشن. تابعی قوي وجود دارد
  .علمی دقیق و موشکافانه وجود دارد

  

  پیشنهادها) هـ
درصد دانشجویان نمازهاي یومیه را به جاي  70بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد که 

با این وجود، تبدیل باور به کردار و رفتار، راهی است که  .گیرند آورده و اقامۀ آن را جدي می
از آنجا که تبدیل باور . مدت و درازمدت است مدت، میان هاي کوتاه ریزي نیازمند توجه و برنامه

به عمل، نه فرایندي است آنی و نه سازوکاري است بیرونی، لذا سازمانها و نهادهاي مسئول 
 .هاي ابتدایی و از دامان خانواده توجه داشته باشند از دورهبهتر است به عوامل مؤثر این امر 

به ) از جمله مذهب(هاي گوناگون از آنجا که با افزایش سن، هویتهاي فرد در حوزه .1
تر بیشتر و متمرکزتر  رسد، بهتر است بر روي دانشجویان مقطع پایین ثبات بیشتري می

تر  سند، داراي هویت مذهبی منسجمر گذاري شود تا زمانی که به ثبات بیشتري می سرمایه
 .باشند

یکی از راههاي درونی کردن مفاهیم اخالقی، توجه به تغییرات و مقتضیات زمانی در  .2
وقتی فرهنگ و ادبیات یک ملت در گردونۀ جامعه دستخوش تحول و . انتقال آن مفاهیم است

اقوام بشر همیشه . ها متناسب با شعور حاضر تنظیم شود شود، الزم است عرضه دگرگونی می
شعور حاضر و کنونی و شعور ماضی و گذشته؛ بدیهی است که هر : داراي دو ادراك و شعورند
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توان با تعبیر گذشته، شعور حاضر را  بر این پایه نمی. طلبد شعوري، تعبیر ویژة خود را می
رش در هدایت و رهبري نسل قدیم که سطح فک«: گوید استاد مطهري می. تغذیه و تأمین کرد

تر بود، ما احتیاج داشتیم به یک طرز خاص بیان و تبلیغ و یک جور کتابها که امروز آن  پایین
خورد؛ باید و الزم است رفورم و اصالح عمیقی در این   طرز بیان و آن طرز کتابها به درد نمی

به باید با منطق روز و زبان روز و افکار روز آشنا شد و از همان راه . قسمتها به عمل آید
التَقْسرُوا أَوالدکُم علی «: فرمایند می) ع(امام علی. )1380مطهري، (»هدایت و رهبري مردم پرداخت

کُممانزَمانٍ غَیرِ زخْلُوقون َلم مفَأنَّه ؛ فرزندانتان را به ادب خود مجبور نسازید که آنان »آدابِکُم
بنابر این، نسل کهن به منظور هدایت و  .)1388الحدید،  ابن ابی(هاي زمان دیگري هستند پدیده

رهبري نسل نوین، باید در بستر زمان حضور یابد و نیازهاي نسل نوي جامعه را همواره در 
پس یکی از الزامهاي جامعۀ امروز، دقت در انتخاب منابع درسی براي درس . نظر داشته باشد

 .معارف و تجدید نظر در شیوة تدریس آن توسط اساتید مجرّب است

مطابق با نتایج از آنجا که گرایش به نماز در بین دانشجویان پسر مجرد کمتر است،  .3
ورزشی براي آن قشر خاص از  -تفریحی یا اردوهاي فرهنگی -هاي زیارتی توان برنامه می

همچنین دانشجویان دختر مجرد ساکن خوابگاه گرایش کمتري به نماز . دانشجویان تدارك دید
هاي خوابگاهی و انتخاب  ا تدارك مکانهاي مناسب نماز جماعت در محیطتوان ب داشتند که می

امام جماعتی که به مسائل علمی هم اشراف داشته باشد، این گروه را به نماز خواندن بیشتر 
 .ترغیب کرد

گرایش کمتري به نماز ) هاي تحصیلی هنر نظیر رشته(هاي تحصیلی در برخی از رشته .4
شناسانه، چرایی این مسئله را به  توان با مطالعۀ آسیب مینه میدر این ز. خواندن وجود داشت

 .گونۀ دقیق مشخص و راهکارهاي علمی براي آن را ارائه کرد

هر چه از ابتداي ورود . نتایج حاکی از افزایش گرایش به نماز خواندن با افزایش سن بود
اگر چه تبیین . کنند ا میگذارد، دانشجویان گرایش بیشتري به نماز خواندن پید به دانشگاه می

یابی دینی مرتبط باشد، اما افزایش تجربه و تأثیر همساالن و  تواند با هویت چنین نتایجی می
توانند از ابتداي ورود دانشجویان به این  دانشگاهها می. ارتباط با آن نیست محیط تحصیل نیز بی

ارتباط بیشتري با دانشجویان سال وارد بتوانند  محل، شرایطی را فراهم کنند که دانشجویان تازه
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باالیی و با مدیران و محیط دانشگاه پیدا کنند تا از این طریق شاید موجبات گرایش بیشتر به 
  .نماز در آنها به وجود آید
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  منابع
نامه  پایان .کانادا مقیم ایرانیان درستی وروان دینداري رابطه ).1378( خدیجه آرین، سیده -

 .تهران طباطبایی عالمه گاهدانش  دکتري منتشر نشده
مطالعۀ نگرش دانشجویان رشتۀ پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی «؛ )1380(زاده، فریمان ابراهیم -

مجموعه ، »1380واحد شیروان در مورد اثرات نماز در رفع مشکالت روانی آنان در سال 
 ].نا بی[، تهران، مقاالت برگزیده یازدهمین اجالس سراسري نماز

ترجمه شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ). 1388(حدید، عبدالحمیدبن هبه اهللا ابن ابی ال -
 .کتاب نیستان: تهران. غالمرضا الیقی. معتزلی

رابطه پایبندي به دعا و اضطراب با توجه به متغیرهاي جمعیت شناختی در ؛ )1388(اکبري، بهمن -
. شماره سوم.سال دوم. اسی و دینفصلنامه روانشن. دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد انزلی

 155ـ  145صص 

، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، )دفتر اول و دوم(، جلد اول پژوهی دین؛ )1375(الیاده، میرچا -
 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چ دومتهران، 

مقایسه ي وضعیت هویت یابی در دانش آموزان ). 1383(ن، حسین ؛ شکرک ، مرتضیامیدیان -
فصلنامه مطالعات روانشناختی ، سال . دختر و پسر مقطع پیش دانشگاهی استان خوزستان

 35ص . 1، شماره اول

، تهران، مرکز سنجش نگرشهاي مذهبی دانشجویان دانشگاههاي تهران؛ )1381(ایسپا -
 .افکارسنجی دانشجویان ایران

قش ساخت بررسی ن). 1379(خداپناهی، محمدکریم؛ خوانین زاده سریزدي، مرجان  -
 .204- 185صص ) 2(4. مجله روانشناسی. شخصیت در جهت گیري مذهبی دانشجویان

سازي مقیاس دینداري و ارزیابی سطوح  آماده؛ )1388(فرد، محمد و همکاران خدایاري -
، تهران، سازمان ملی جوانان، سازمان )گزارش پژوهشی(، دینداري اقشار مختلف جامعۀ ایران

شناسی و علوم تربیتی  لوم، تحقیقات و فنّاوري و دانشکده روانتبلیغات اسالمی، وزارت ع
 .دانشگاه تهران

بررسی رابطه هویت فردي و هویت دینی با ). 1389(رحیمی نژاد، عباس؛ علی مددي، سمیه  -
. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. نقش جنسیتی دانشجویان

 .دانشگاه تهران
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بررسی تاثیر رشته تحصیلی بر میزان دین داري ). 1388(سعید؛ صادقی، احمد  زاهد، سید -
مجله (جامعه شناسی کاربردي . دانشجویان مختلف دانشگاه با تاکید بر رشته جامعه شناسی

 .96-75. صص). 3(20. )پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان

درکی : ؛ سالمت روان2001گزارش جهانی سالمت سال ). 1382(سازمان جهانی بهداشت  -
زاده و دیگران، تهران، مؤسسه فرهنگی ابن  ، ترجمه و ویرایش امیرعباس فتاحنو، امیدي نو
 .سیناي بزرگ

، فصلنامه نیایش، »بررسی تجربی نقش نماز در تقلیل بزهکاري«؛ )1378(طالبان، محمدرضا  -
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