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10/4/93: پذیرش مقاله16/2/93: دریافت مقاله
باشدیآباد مام نور خرمیان دانشگاه پین دانشجوید به نماز و سالمت روان در بیرابطه تقیق بررسین تحقیایهدف اصل:مقدمه.
   آبـاد و  ام نور خـرم یان دانشگاه پیه دانشجویق حاضر شامل کلیجامعه تحق. استیق تحلیلی از نوع همبستگیروش تحق:هامواد و

د یها درباره تقدادهيگردآوريبرا. متناسب از جامعه فوق  انتخاب شدياطبقهيریگنفر  براساس جدول مورگان با روش نمونه400به حجم يانمونه
) 1979(ر یلیگلدبرگ و هیمپرسشنامه سالمت عمویسوال28سنجش سالمت روان از فرم يو برا) 1382(ید به نماز پناهیبه نماز از پرسشنامه تق

بدسـت  95/0ییایب پایضریپرسشنامه سالمت عموميو برا906/0د به نماز یپرسشنامه تق  يبرا ییایب پا یضر یدر مطالعه مقدمات  . استفاده شد 
.رسون استفاده شدیپيگشتاوریهمبستگیو از آزمون استنباط) یو درصد تراکم، درصدیفراوان(یفیتوصينشانگرهاق از ین تحقیدر ا. آمد
 درصد بـه  8/3اد،  یدرصد به طور ز    5/26اد،  یز یلیان مورد مطالعه به طور خ     یدرصد از دانشجو   7/68ق نشان دادند که     یج تحق ینتا: هایافته

ـ يدارایدرصد از نمونه مورد بررس  5/47ها  افتهیبراساس. د به نماز هستند   یتق يارکم دارا یدرصد به طور کم و  بس       1طور متوسط، و فقط      ـ چ یه ا ی
اخـتالل در  يدرصد از نمونـه دارا 5/14ف، یاختالل در سالمت روان به طور خفيدرصد از نمونه دارا3/33ن حد اختالل در سالمت روان،    یکمتر

ین نشان دادند که همبـستگ     یج همچن ینتا. اندد بوده یر شد اختالل در سالمت روان به طو      يدرصد از نمونه دارا    7/4سالمت روان به طور متوسط،      
.سالمت روان وجود داردياسهایسالمت روان و هم در هر کدام از خرده مقیاس کلید به نماز و سالمت روان هم در مقین تقیبيداریمعن
   ـ       یمناسب م  ين پژوهش با اتخاذ روش ها     یج ا ین با توجه به نتا    یبنابرا: گیريبحث و نتیجه یتوان بـه بـاال بـردن سـطح سـالمت روان

دانـش آمـوزان را در       یامکان باال بردن سالمت روان     ییه ابتدا یبه نماز از پا    يدیت تق یجهت تقو  یفرهنگ ياتخاذ برنامه ها  . دانشجویان کمک نمود  
.ش خواهد دادیسالهاي بعد افزا

د به نماز، سالمت روان، دانشجویان دانشگاه پیام نوریتق: هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
یکل يشناسان در سطح نظامها   نانه روان یبه رغم نگاه بدب   

يکـاربرد  یروانـشناس  يریـ گشـکل  ياز همان ابتدا   ،به مذهب 
انگر یـ نه رابطه مذهب و سـالمت روان اغلـب ب        یقات در زم  یتحق

ـ    يارابطه 50از دهـه    . ر بـوده اسـت    یـ ن دو متغ  یـ ن ا یمثبـت ب
بـر بهبـود آالم    یر مداخالت مذهب  یانگر تأث یقات ب یتحق يالدیم

ير دعا و نماز بـرا     یثتوان به تأ  یبودند، از جمله م    یشناختروان
از اســتفاده ). 1(اشــاره کــرد یشــناختکنتــرل اخــتالالت روان

ر یـ در دو دهـه اخ یروانـ يهـا یماریدر درمـان ب  ینید يروشها
پژوهشگران و روان درمانگران قرار گرفتـه        یمورد توجه و بررس   

ن روش یـ ایدر خـصوص اثـر بخـش   يچنـد ياست و گزارشها  
کـه توسـط     ین فرهنگـ  یب يادر مطالعه ). 2(افته است   یانتشار  

ــ ــه نقــل از صــولت1997(لمن و همکــاران ین ان، همکــاروی، ب
انجام  ینفر آزمودن  28085يبر رو  یکشور غرب  19در  ) 1390

بـه   يشتریـ ب يبندیج نشان دادند،که هر چه انسانها پا      یشد، نتا 
آنهـا کمتـر     یش بـه خودکـش    یمذهب داشته باشند، درجه گرا    

). 3(است 
یع روانـ  یک اخـتالل شـا    یـ نه اضطراب به عنـوان      یدر زم 

ل مـسئله در    حـ  يدهند که آموزش روشـها    یمطالعات نشان م  
یشـناخت روان یافتگیـ ش سازش   یضمن افزا  یچارچوب مذهب 
ا یـ ن مـذهب    ین بـ  یهمچن. دهدیرا کاهش م   یاضطراب آزمودن 

انگر یـ انجام شده اسـت،که ب یلعاتمطایو افسردگیرفتار مذهب 
ش به مـذهب    ین گرا یاست و ب   یر مذهب درکاهش افسردگ   یثتأ

وس یمـات . )1(مشاهده شـده اسـت     یمنف يارابطه یو افسردگ 
ینیبا بـازب  ) 1381منفرد،   یان و زمان  ی، به نقل از شجاع    1997(
و  یمـذهب  يان باورهـا  یدر مورد ارتباط م    یبررس 200ش از   یب

. باشـد  یتن و روان مؤثر م     یافت که دعا در سالمت    یدر یسالمت
مـار  یکننـد، کمتـر ب  یکه دعا مين نشان داد، افراد  یهمچن يو

کـه دعـا     يند تا افـراد   یآیکنار م شان  یماریشوند و بهتر با ب    یم
). 4(کنند ینم

ز مطالـب  یر مذهب بر سالمت انسان نیم تأثسیدرباره مکان 
ــ . منتــشر شــده اســتيمتعــدد ــه اعتقــاد برخ از یمــذهب ب

يحل تعارضها  یو چگونگ  یر بر سبک زندگ   یپژوهشگران با تأث  
يو معنایانسان درباره هدف زندگ یوال اساس ئبه دو س   یارزش
ب بـه   یـ ن ترت یدهـد و بـد    یاو پاسـخ مـ     يا و استعدادها  تهیفعال

یدهو خود نظم   يو معنو  یشناختسازمان روان  یافتگیوحدت  
انـسان بـا     یافتگیگر، سازش   یبه عبارت د  . کندیانسان کمک م  

اسـت کـه     یمهمـ  يهامستلزم پاسخ به خواسته    یمسائل زندگ 
یمـذهب بـستر مناسـب     . به آنها اسـت    ییپاسخگو یانسان درپ 

از جمله  . کندیها و مواضع مبهم فراهم م     پاسخ به خواسته   يبرا
توان به مـشکل انـسان در رابطـه بـا        یها م ازها و خواسته  ین ن یا

يمانـدن، الگـو    یشدن و اجتمـاع    ی، اجتماع یزمان و جاودانگ  
بـه   ی، معنـاده  )مجـازات (ه  یـ ق و تنب  ی، تشو ییو جدا  یدلبستگ

به رنجهـا    یمعناده گاه فرد درجهان، غلبه و    یتها، عقل، جا  یفعال
).   1(اشاره کرد یزندگیاساسيو تعارضها

دانـشگاه بـه ورودیجـوان دورانمهمدادهايیروازیکی
فـرد، یزنـدگ دراديیـ زهـاي یدگرگـون جـاد یابـا است کـه 

نبـودن آشـنا . آوردیمـ وجـود بهويبرايیهاي متفاوتتنش
خـانواده، ازدوريوییجـدا دانـشگاه، طیبـا محـ  انیدانشجو
امکانـات، نبودنیکافآن،بهعالقهویلیرشته تحصیچگونگ

بهیتوجهقابلیروانفشارهاي... ودیط جدیشراباسازگاري
ازسـازگاري عـدم ویافـسردگ . دیـ نمایل میتحمانیدانشجو
نیسـن دریافسردگبروزواستانیمسائل دانشجونیمهمتر

زینویشغلویجتماعاعملکرددیشدبا افتمتأسفانهیجوان
200حدود1380سالدر). 5(است همراهیلیتحصعملکرد

کـشور دراسـت یهیبـد . انـد کردهیخودکشبهدانشجو اقدام
. رودینمـ کـرده لیتحصجواننسلازیخودکشانتظاریاسالم
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مانـده بـاز راههاهمهازفردکهابدییمظهوریزمانیخودکش
ندارد، افسردهرایزندگمصائبومشکالتتحملوتاباست،

متصلیهستمبدأبهراانسانکهاستايلهیوسنماز.شودیم
هرگز دچارکندمتصلمبدأنیارا بهخودکهیو کسکندیم
آن اسـت دیمؤقاتیتحق.شودینمیافسردگوديینومس،أی

مـشکالت وجـود  وهایسختکهآنوجودبادورهايدرگذشته
، شـده ینممشاهدهافرادیاز خودکشیگزارشامااست،داشته
.انـد داشـته نمـاز بهشتريیبشیگرادر گذشتههاانسانچون

بـه  جوانـان نیدر بیو خودکشو اضطرابیافسردگگسترش
از توانـد، یمـ یپـوچ احـساس ویدانشگاههايطیدر محژهیو

با معنوياتصاالتبهايستهیشاطوربهجواننسلتوجهعدم
). 6(باشد نمازقیطرازیالهزالیالرويین

دهند کـه نمـاز      ینشان م  گیقات کون یج تحق ینتا یبررس
ویزندگروشکینماز. ر مثبت داردیبر سالمت روان افراد تأث

بردررارفتاريلیفضاوشهااخالق، ارزکهاستریفراگرهیس
ازخـود یجـان یهزيیـ ربا بـرون مؤمننمازقیطراز.ردیگیم

یروانشیپاالسويشده بههیتخلیمنفافکاروهایناپاکهمه
ویروحـ سالمت،یروحشیپاالجهینتوداردیمبرگامخود
انجـام شـده   يهایبررسیبه طور کل). 7(بود خواهدفردیروان

رات مثبت دعا و عبادت را بر       یثتأدر فرهنگها و مذاهب مختلف      
، ي، احساس خوب بودن و شـاد یل به زندگیچون م  ییهایژگیو

و  یروان درمـان   ی، اثربخـش  یکاهش اضـطراب و تـنش عـضالن       
ق  بـه    یـ ن تحق یـ ا). 8(انـد   د نمـوده  یـ یتأ یند درمان یت فرآ یتقو

ان ید بـه نمـاز و سـالمت روان دانـشجو          یـ ن تق یرابطه ب  یبررس
ین هـدف اصـل    یبنـابرا .  آبـاد پرداخـت   ام نـور خـرم    یدانشگاه پ 

ان ینمـاز و سـالمت روان دانـشجو        د بـه  یـ ن تق یرابطه ب  یبررس
.    باشدیآباد مام نور واحد خرمیدانشگاه پ

مواد و روش ها
. اسـت  یو از نـوع همبـستگ      یفیق توصـ  یـ ن تحق یروش ا 

رها بـا اسـتفاده     ین متغ یکشف روابط ب   یق همبستگ یهدف تحق 
ق یـ ن تحق یـ ا يجامعـه آمـار   . باشـد یم یهمبستگ يهااز آماره 

یلیمسال تحص یآباد در ن  ام نور خرم  یپان دانشگاه   یه دانشجو یکل
حجـم نمونـه بـا      . نفـر بـود    6764که تعداد آنهـا      90-91اول    

ن شد و روش  انتخاب      یینفر تع  400استفاده از جدول مورگان     
ق یـ ن تحق یـ در ا . متناسـب بـود    يطبقـه ا   يریـ گنمونه ،نمونه
ــ داده ــدا در مح ــا ابت ــدندSPSSط یه ــرا. وارد ش ــيب یبررس
، یفراوانـ (یفیتوصـ  يهاان آماره یماز دانشجو د به ن  یت تق یوضع

د به نماز محاسـبه     یپرسشنامه تق  يبرا) یو درصد تراکم   درصد
يهـا ان، آماره یت سالمت روان دانشجو   یوضع یبررس يبرا. شد
اس کل محاسبه   یمق) ی، درصد و درصد تراکم    یفراوان(یفیتوص

ان یر سـطح سـالمت روان دانـشجو       یـ شد و بر اساس جـدول ز      
ها از پرسـشنامه    داده يگردآور يق برا ین تحق یدر ا . ن شد ییتع
. د به نماز استفاده شدیو پرسشنامه تقیسالمت عموميها

یپرسشنامه سالمت عموم   .یپرسشنامه سالمت عموم  
)GHQ (ــ ــرند ی ــشنامه س ــيک پرس ــود یمبتن ــر روش خ ب

یابیـ بـا هـدف رد     ینیاسـت کـه در مجموعـه بـال         یدهگزارش
هستند، مورد استفاده قـرار  یل روانک اختال یيکه دارا  یکسان

از ، بـه نقـل      1978(ن پرسشنامه توسـط گلـدبرگ     یا. ردیگیم
آن براسـاس    يوالهائو سـ   ساخته شـد  ) 9) (2011نگ،  یاسترل

ن یـ ا. ده است یه استخراج گرد  یاول یسوال 60فرم   یل عامل یتحل
یتمام افراد جامعـه طراحـ      يت است که برا   ین مز یا يفرم دارا 

ســنجش ســالمت روان از يق بــرایــن تحقیــدر ا. شــده اســت
سـاختار  . اسـتفاده شـد    یسالمت عموم  یوالئس 28پرسشنامه  

يکسان است و دارا   یوال،  ئواالت، بدون توجه به نوع س     ئهمه س 
، یجـسمان  يهـا اس نـشانه  یـ خـرده مق  : اس است یر مق یچهار ز 
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یو افـسردگ   یاجتمـاع  ي، نارسـا کنـشور    یخـواب یاضطراب و ب  
دربـاره احـساس افـراد     يل شـامل مـوارد    اس او یر مق یز).  10(

آنهاسـت و بـا   ینسبت به وضع سالمت خود و احساس خـستگ    
ياس دوم شامل موارد   یر مق یز. همراه است  یجسمان يهانشانه

اس سـوم،   یـ ر مق یـ ز. مرتبطنـد  یخوابیاست که با اضطراب و ب     
و  ياحرفـه  يهـا افراد را در مقابلـه بـا خواسـته         ییگستره توانا 
سـنجد و احـساسات آنهـا را دربـاره          یروزمره مـ  یمسائل زندگ 

آشـکار   یمتـداول زنـدگ    يهـا تیـ کنارآمدن بـا موقع    یچگونگ
اسـت کـه بـا       يرنده مـوارد  یاس چهارم، دربرگ  یر مق یز. کندیم

).11(مرتبطند یش به خودکشیم و گرایوخیافسردگ
ک مطالعـه   یـ پرسـشنامه فـوق، در       یینهـا  يقبل از اجرا  

کـل پرسـشنامه سـالمت       يبـرا  95/0ییایـ ب پا یضر یمقدمات
، اضـطراب  و     یعالئـم جـسمان    يخرده آزمونهـا   يو برا  یعموم

ب یـ به ترت  ی، و افسردگ  یدر عملکرد اجتماع   یی، نارسا یخوابیب
باال  ییایب پا یبه دست آمدکه ضر    94/0، و   91/0،  82/0،  83/0

.باشندیمیو مطلوب
وسط د به نماز ت   یپرسشنامه تق .د به نماز  یپرسشنامه تق 

20ين پرسـشنامه حـاو    یـ ا. ساخته شـد  ) 12) (1382(یپناه
ن صورت اسـت کـه      یواالت بد ئس یوه نمره ده  یش. وال است ئس
، 2، کم نمـره     1ار کم نمره    ینه بس یگز يواالت برا ئتمام س  يبرا

5اد نمـره    یزار  ینه بس یگز ي، و برا  4اد نمره   ی، ز 3متوسط نمره   
) 1382(یوسط پنـاه ن تست ت  یا ییاعتبار و روا  . ردیگیتعلق م 
کرانبـاخ   يبـا آلفـا   ییایب پا ید قرار گرفته است و ضر     ییمورد تأ 

ار باال و قابـل قبـول       یب بس یکه ضر  بوده است 93/0پرسشنامه  
ییمجــدد پاپــایبررســيز بــرایــق نیــن تحقیــدر ا. باشــدیمــ

یانجام گرفت کـه در طـ       یک مطالعه مقدمات  یپرسشنامه فوق   
ان اجـرا   یاز دانشجو  یگروه يرود به نماز بر     یآن پرسشنامه تق  

ب یکـه ضـر  به دست آمـد    906/0برابر با    ییایب پا یشد،که ضر 
.بودیباال و قابل قبولییایپا

اس کل پرسشنامه سالمت یو مقياسهایک از خرده مقینمرات برش در هر 
یعموم

نمرات در خرده هااسیخرده مق
هااسیمق

نمرات در کل 
پرسشنامه

0- 022- 6ن حدیا کمتریچ  یه
23- 740- 11فیخف

41- 1260- 16متوسط
61- 1784- 21دیشد

رسون یپيگشتاوریب همبستگیز از ضریرها  نین متغیزان رابطه بین مییتعيبرا
آزمون قرار موردآلفا =05/0ها  در سطح یاستفاده شد و هر کدام از همبستگ

. گرفتند

هاافتهی
د به نماز در جـدول      یتق  یاس کل یمربوط به مق   يهاافتهی

براسـاس جـدول مـذکور، در پرسـشنامه         . اندنشان داده شده   1
یدرصـد از نمونـه مـورد بررسـ         3/0نفر برابر با     1د به نماز    یتق

ـ      7/0نفر برابر با     3،  20نمره   ، 21-40ن  یدرصد از نمونه نمره ب
نفـر  106، 41-60ن یدرصد از نمونه نمره ب8/3نفر برابر با  15

ـ         5/26برابر با    نفـر  275، و 61-80ن  یدرصـد از نمونـه نمـره ب
ــا   ــر ب ــ  7/68براب ــره ب ــه نم ــد از نمون را در 81-100ن یدرص

.د به نماز کسب کرده اندیپرسشنامه تق
پرسشنامه ) فراوانی، درصد و درصد تراکمی(یافته هاي توصیفی . 1جدول 

د به نماز یتق
یدرصد تراکم درصد یفراوان نمره

3/0 3/0 1 بسیار کم
1 7/0 3 کم
8/4 8/3 15 متوسط
3/31 5/26 106 زیاد

100 7/68 275 بسیار زیاد
100 400 مجموع

هاي توصیفی براي  مقیاس کلی سـالمت        یافته 2جدول  
نفر برابر بـا  190با توجه به جدول فوق     . روان را نشان می دهد    

3/33نفر برابـر بـا   133،  0-22درصد از نمونه نمره بین       5/47
درصـد   5/14نفر برابر با     58،  23-40درصد از نمونه نمره بین      
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درصد از نمونه    7/4نفر برابر با     19و   41-60از نمونه نمره بین     
.انددر این مقیاس گرفته61-84نمره بین 
یاس کلیمربوط به مق) فراوانی و درصد(یافته هاي توصیفی .2جدول 

سالمت روان

اسها و  ید به نماز با خرده مق     یمربوط به رابطه تق    يهاافتهی
طور همان. اندارائه شده  3سالمت روان در جدول       یاس کل یمق

د یـ ن تق یبـ  یب همبستگ یدهد، ضر یکه جدول مذکور نشان م    
باشـد، کـه   یمr=145/0یبه نماز و اختالل در نشانگان جسمان   

. دار استیمعنP =004/0در سطح 
یاس کلیاسها و مقید به نماز با خرده مقیتقيرابطه ايافته های. 3جدول 

سالمت روان
ينشانه هارهایمتغ

یجسمان
اضطراب و 

یخوابیب
ينارسا کنشور

یاجتماع
سالمت یافسردگ

روان
به د یتق

نماز 
145/0 -210/0 -315/0 -249/0 -274/0 -

سطح 
يمعنادار

004/00005/00005/00005/00005/0

رسون  یپ يگشتاور یب همبستگ یبراساس جدول فوق ضر   
ـ   r=-21/0یخوابید به نماز و اضطراب و ب      ین تق یب د یـ ن تق ی، ب

ـ  r=-315/0به نماز و اختالل در عملکرد        د بـه نمـاز و   یـ ن تقیب
ـ    r=-249/0یافسردگ یاس کلـ  یـ د بـه نمـاز و مق      یـ ن تق ی، و ب

ب در  ین ضـرا  یـ که هـر کـدام از ا      بود r=-274/0سالمت روان   
.  معنادار بودندP=0005/0سطح 

يریگجهیبحث و نت
يهـا د به نماز و نشانهین تقیاز آن است که ب   یج حاک ینتا
بـا توجـه بـه      . وجود دارد  يداریرابطه معکوس و معن    یجسمان

است،  یدر جهت عدم سالمت     ینکه پرسشنامه سالمت عموم   یا
از آن اسـت  یبدست آمده حاک   دار یمعکوس و معن   یهمبستگ

تر باشـد   يد به نماز قو   یکه هر چقدر نمره فرد در پرسشنامه تق       
کمتر و هر چقـدر      یجسمان يهااس نشانه ینمره او در خرده مق    

د بـه نمـاز کمتـر باشـد نمـره او در        ینمره فرد در پرسشنامه تق    
ن، یبنـابرا . شتر خواهد بـود   یب یجسمان يهااس نشانه یخرده مق 
د بـه   یش تق یق با افزا  یج تحق یق کلمه براساس نتا   یدقيبه معنا 

د به  یکاهش و با کاهش تق     یجسمان يهانماز، اختالل در نشانه   
ج ین نتایا.ابدییش میافزایجسمانينماز، اختالل در نشانه ها

زاده  یخ علـ  یو شـ   يقـات احمـد   یج بدست آمده از  تحق     یبا نتا 
همــسو ) 14) (1390(ا یو موحــدنيو موســو) 13) (1385(
.باشدیم

ـ     یان کننده ا  یق ب یج تحق ینتا د یـ ن تق ین مطلب بودند که ب
ـ       يداریرابطـه معکـوس و معنـ       یخـواب یبه نماز و اضطراب و ب

یدار بدست آمده حاک  یمعکوس و معن   یهمبستگ.  وجود دارد 
د بـه نمـاز     یاز آن است که هر چقدر نمره فرد در پرسشنامه تق          

کمتر یخوابیاس اضطراب و ب   یشتر باشد نمره او در خرده مق      یب
د بـه نمـاز کمتـر باشـد        یو هر چقدر نمره فرد در پرسشنامه تق       

ـ    ینمره او در خرده مق     شتر خواهـد   یـ ب یخـواب یاس اضطراب و ب
د بـه نمـاز، اضـطراب و        یـ ش تق یفـزا گـر بـا ا    ید یبه عبـارت  . بود

بـه نمـاز،   دیـ ابد و برعکس، بـا کـاهش تق   ییکاهش م  یخوابیب
ـ ا. ابـد ییش مـ  یافـزا  یخـواب یاضطراب و ب   ج یج بـا نتـا    ین نتـا  ی

و همکــاران  یی، ســرگلزا)15()1378(لونــد یقــات جلیتحق
ی، پنـــاه )17) (1380(ی، رادفـــر و عروجـــ  ) 16) (1380(
ــد)12) (1382( ــي، احمـ ــیو شـ ، )13) (1385(زاده یخ علـ

درصد از نمونه فراوانی نمره
5/47 190 ن حدیا کمتریچ  یه
3/33 133 فیخف
5/14 58 متوسط
7/4 19 دیشد

100 400 مجموع
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) 1388(یشعاع کـاظم  ، و   )14) (1390(ا  ینيو موحد  يموسو
.باشدیهمسو م) 19) (1991(پولوما و پندلتون و ) 18(

ـ      یج حاک ینتا د بـه نمـاز و خـرده     یـ ن تق یاز آن است که ب
يدار یرابطه معکوس و معنـ     یاجتماع ياس نارسا کنشور  یمق

دار بدسـت    یمعکـوس و معنـ     ین همبـستگ  یبنابرا. وجود دارد 
از آن است که هر چقدر نمـره فـرد در پرسـشنامه              یآمده حاک 

ــتق ــو د ی ــاز ق ــه نم ــرده مق يب ــره او در خ ــد نم ــر باش ــت اس ی
کمتــر و هــر چقــدر نمــره فــرد در  یاجتمــاعينارساکنــشور
اس یـ د به نماز کمتر باشد نمـره او در خـرده مق           یپرسشنامه تق 
د به یش تق یلذا با افزا  . شتر بوده است  یب یاجتماع ينارساکنشور

د بـه نمـاز     یکاهش و با کاهش تق     یاجتماع ينماز نارسا کنشور  
ج بدست آمده بـا     ینتا. ابدییش م یافزا یاجتماع ينارسا کنشور 

و ) 13) (1385(زاده یخ علــیو شــيقــات احمــدیج تحقینتــا
ن یـ بـا ا  . باشـد یهمسو مـ  ) 14) (1390(ا  ینيو موحد  يموسو

جـه  ینت) 1390(ا  یـ نيو موحـد   يق موسـو  یـ تفاوت که در تحق   
.دار نبوده استیبدست آمده معن

ـ     یه ا ان کنند یق ب یج تحق ینتا د یـ ن تق ین مطلب بودند که ب
.  وجـود دارد   يدار یرابطه معکـوس و معنـ      یبه نماز و افسردگ   

از آن اسـت  یدار بدست آمده حاک    یمعکوس و معن   یهمبستگ
شتر باشـد   ید به نماز ب   یکه هر چقدر نمره فرد در پرسشنامه تق       

کمتر و هر چقدر نمره فـرد        یاس افسردگ ینمره او در خرده مق    
اس ید به نماز کمتر باشد نمره او در خرده مق         یقدر پرسشنامه ت  

د بـه  یش تقیگر با افزاید یبه عبارت . شتر خواهد بود  یب یافسردگ
ید بـه نمـاز، افـسردگ      یـ کاهش و با کـاهش تق      ینماز، افسردگ 

) 1380(یقـات صـالح   یج تحق یج با نتا  ین نتا یا. ابدییش م یافزا
خ یو شــي، احمــد)16) (1380(و همکــارانیی، ســرگلزا)20(

ــ ــاران )13) (1385(زاده یعلـ ــرب و همکـ ، )5()1388(، مقـ
.باشدیهمسو م) 14) (1390(ا ینيو موحديموسو

معکـوس   يااز آن هستند که رابطه     یج بدست آمده حاک   ینتا
ــ ــيداریو معن ــن تقیب ــاز و ســالمت روان وجــود دارد ی ــه نم . د ب

از آن است کـه      یدار بدست آمده حاک   یمعکوس و معن   یهمبستگ
شتر باشد نمـره او     ید به نماز ب   یچقدر نمره فرد در پرسشنامه تق     هر  

اس سالمت روان کمتر و هر چقدر نمره فرد در پرسـشنامه            یدر مق 
شتر یـ اس سـالمت روان ب    یـ د به نماز کمتر باشد نمـره او در مق         یتق

ن یـ که در ا   ینکه پرسشنامه سالمت عموم   یبا توجه به ا   . خواهد بود 
يبه کار گرفته شده اسـت دارا       سنجش سالمت روان   يق برا یتحق

ن پرسـشنامه هـر   یـ بهتـر در ا یبه عبارت. استیجهت عدم سالمت  
ن اسـت   یـ چه نمره فرد در سالمت روان باالتر باشد، نشان دهنده ا          

برخوردار است و برعکس هـر چـه         يکه فرد از سالمت روان کمتر     
اس سـالمت روان کمتـر باشـد از سـالمت روان     یـ نمره فـرد در مق  

ج یق کلمـه براسـاس نتـا      یدق يلذا به معنا  : خوردار است بر يشتریب
د به نماز، اختالل در سـالمت روان کـاهش و           یش تق یق با افزا  یتحق

. ابـد ییش مـ  ید به نماز، اختالل در سالمت روان افـزا        یبا کاهش تق  
قـات  یج بدسـت آمـده از تحق  یق بـا نتـا  یـ ج بدست آمده از تحق    ینتا

، )22) (1380(يزیــعزی، روحــ)21) (1378(یو اربــابيخــسرو
ــجاع ــانیش ــرد یان و زم ــر)4) (1381(منف ــاران یفی، ش و همک

و  ي، موسـو  )13) (1385(زاده  یخ عل یو ش  ي، احمد )23) (1384(
ــلتــز و کری، و)14) (1390(ا یــنيموحــد ــه نقــل از 1998(در ی ، ب

.باشدیهمسو م) 12) (1382، یپناه
ياتخاذ روش هـا   ن پژوهش با    یج ا ین با توجه به نتا    یبنابرا
ـ       یمناسب م  دانـشجویان  یتوان به باال بردن سطح سالمت روان

بـه  يدیت تقیجهت تقویفرهنگياتخاذ برنامه ها . کمک نمود 
دانش آموزان یامکان باال بردن سالمت روان    ییه ابتدا ینماز از پا  

.ش خواهد دادیرا در سالهاي بعد افزا
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تشکر و قدردانی
ر انجـام ایـن تحقیـق همکـاري         از کلیه کسانی که ما را د      

نمودند به ویژه مسئولین، پرسنل و دانشجویان پیام نـور مرکـز            
.میخرم آباد نهایت تشکر و سپاسگزاري را دار
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