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پیام رئیس کنگره

جود است. و کمال وترین نیاز انسان ، نیاز به خود شكوفایی و نیل به ترین نیاز انسان است، و عالیترین پاسخ به عالینماز کامل

 مندی از نشاط معنوی مقدور و میسور خواهد بود.خود شكوفایی در بستر دل آرامی و بهره

آرامی است، و نماز ترین موهبت خالق مهربان است، یاد خدا و ذکر و تسبیح حق سرچشمه زالل معرفت و دلآرامش بزرگ

 هاست.لق شگفتیتسبیح اکبر است. نماز زینت مؤمنان و فرصت سخن گفتن با خا

بخش علیم و حكیم و قدیر، وجود انسان را اعتال بخشیده و آرامش عرشی را در کالمی با خدای مهربان ، باور قلبی به هستیهم

 نماید.وجودش نهادینه می

 ست.ا ها، سكوی پاالیش روان و بستر شكفتن وجود و زیباترین جلوه توحید و یكتاییهمین است که نماز ، این پرچم عبادت

خدای مهربان را شاکریم که به ما توفیقی عنایت کرد تا با جمعی از همراهان صمیم بتوانیم میزبان شما عزیزان در اولین کنگره 

 نماز و سالمت روان باشیم.

 یم.داریبا سپاس از همه عزیزانی که ما را در برگزاری این کنگره ارزشمند عرشی یاری نمودند ، مقدم همه شما خوبان را گرامی م

های نوین در قلمرو نماز و سالمت روان از منظر مطالعات ها و ارائه دیدگاهامید است ای کنگره فرصت مطلوبی برای تبادل اندیشه

 شناسی و علوم تربیتی باشد.روان

 سالمت و توفیقات همه شما خوبان را از خالق مهر آفرین مسألت دارم.

 

 

 

 دکتر افروز

 تهراناستاد ممتاز دانشگاه 

 کنگرهرئیس 

 

  



 
 

 پیام حجت االسالم قرائتی ریاست ستاد اقامه نماز 

یكی از مهم ترین نقش ها و کارکردهای نماز در بازداری از منكرات است . برای اصالح جامعه تغییر رفتارها و باورهای بنیادین  

ی جامعه تعیین کننده است . اسالم این رفتار فرد فرد اعضای آن الزم است. برای این تغییر نیاز به پذیرش رفتاری خاص از سو

سال پیش تجویز کرده است که همان نماز است و وظیفه ما تالش برای تفهیم هر چه بهتر مفهوم و کارکردهای نماز  1۴۰۰را 

 در جامعه است و این رسالت نیاز به تبیین و توجیه افراد جامعه دارد که امری سخت و حساب شده است.

ى اعراف، انسان غافل را از حیوان بدتر شمرده است. سوره 1۷9نكرات در جامعه غفلت است و خداوند در آیه ى تمام مریشه

زدایى ى غفلتنماز یاد خدا و بهترین وسیلهأَقِمِ الصَّالةَ لِذِکْرِیبر طبق آیه  أُولئِكَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَون

 برد.ى منكرات را از بین مىپس زمینهاست، 

 داردنماز، داراى احكام و دستوراتى است که رعایت هر یك از آنها انسان را از فحشا و منكر باز مى

؟ چه چیز شمارا روانه جهنّم کردما سَلَكَكُمْ فِی سَقَر عَنِ الْمُجْرِمِین یَتَساءَلُونپرسند: در قیامت، اهل بهشت از دوزخیان مى

 لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّینَهایشان اینست که ما پایبند به نماز نبودیم: یكى از پاسخ

از این آیات استفاده می شود که بین ارتكاب جرم و پای بند نبودن به نماز ارتباط وجود دارد. 

کند.این آیه شریفه حشا و منكر جلوگیرى مىقطعاً نماز از فالفحشاء والمنكرانّ الصلوة تنهى عنفرماید: از سوی دیگر قرآن مى

 نشان می دهد نقش نماز در اصالح فرد و جامعه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی قطعى است.

دهد البته عده ای با وجود اینكه نماز می خوانند باز گناه می کنند همانگونه که اگر مدرسه و دانشگاه به انسان رشد علمى مى

رسد، بلكه به این معناست که مدرسه و دانشگاه بستر ه هرکس به مدرسه و دانشگاه رفت به آن رشد مىبه این معنا نیست ک

خوانید بفهمید. نماز نیز اگر با اصول و شرایطى که دارد اقامه گردد، رشد است به شرط آنكه با جدّیّت درس بخوانید و آنچه را مى

 شود. مانع فحشا و منكر مى

آن گاه پس فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّاسوره مریم می فرماید:  ۵9خداوند در آیه 

ود ر( گمراهى خاى آمدند که نماز را ضایع کردند و هوسها را پیروى کردند. پس به زودى )کیفاز آنان، جانشینان بد و ناشایسته

 را خواهند دید.

خواند، ولى بدون رعایت شرایط آن یا با تأخیر، چنین کسى ضایع کردن نماز، غیر از نخواندن و ترک آن است. کسى که نماز مى

نماز را ضایع کرده و آن را سبك شمرده است. اهمال و کوتاهی مسئولین و اندیشمندان و پژوهش گران این مملكت در اشاعه و 

ساندن فواید و لزوم پایبندی به نماز نیز مصداق بارز سبك شمردن نماز است . باشد که چنین برنامه هایی بتواند از بار غفلت شنا

 جامعه کم کرده و از ضایع شدن نماز جلوگیری کنند.

  
  



 
 

پیام دبیر علمی کنگره

ن برای ی مؤمتعالی است. نماز زیباترین نغمهترین عبادت در محضر بارینماز برترین عمل در پیشگاه حضرت حق و پسندیده   

یزال الهی است. با نماز است که مؤمن فراغ بال پیداکرده و با روحی سبك و سرشار از عطر معنویت طی طریق و اتصال به منبع لم

رو  اهمیت آن بر همه ابنا بشر مبرهن گردد. ازاینبع هستی دست یازیده و از آن متنعم میروز به مندر فواصل مختلف شبانه

مند ساختن بیشتر  ایشان از این سفره است و تأکید بر آن صرفاً به معنای تذکر به مسلمانان و آزادگان و مؤمنان با هدف بهره

 تعالی است. گسترده نعمت حق

تی دانشگاه الزهرا)س( در جهت تعمق بیشتر و تحقیق در حوزه اثرات و برکات نماز، این فریضه شناسی و علوم تربیدانشكده روان

 1396اسفند ماه  9و  8زیبا با مشارکت جمعی از اندیشمندان و محققان اقدام به برگزاری کنگره نماز و سالمت روان در روزهای 

و  های علمیها و مكاشفهفرساییماز بر بهداشت جسم و روان قلممندان این حوزه است. در خصوص تأثیر ننموده و میزبان عالقه

بهایی از دانش و تحقیق و یافته رسد در حال حاضر با خزینه گرانای که به نظر میگونهتجربی فراوانی صورت گرفته است به

و درخور برای به نمایش گذاشتن دست محفلی شكوهمند هایی ازاینها و  کنگرهپژوهشی روبرو هستیم. جا دارد با انجام همایش

تعالی و اعالن بخشی از این خزانه ارزشمند به پا کنیم تا دین خود را ادا کرده و به نشر و توسعه آن همت گماریم. باشد که باری

 مندان بپذیرد.این وجیزه ناچیز را از همه پژوهشگران و عالقه

پژوهان عرصه علم و معرفت ن، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان و دانشمندان، میهماناجانب به سهم خود مقدم کلیه عالقهاین

های کنم و از ایشان تقاضا دارم تا ضمن مشارکت فعال در بخشدر این محفل عرشی گرامی داشته و به ایشان خیرمقدم عرض می

ای همه بزرگواران توفیق الهی و مختلف همایش خادمان خود را در کمیته علمی همایش از نظرات ارزنده خود محروم نكنند. بر

شان همواره مملو از نور نماز و برکت آن کنم و امید دارم تا زندگیسالمتی روزافزون و زندگی در پرتو الطاف خفیه الهی آرزو می

 باشد. 

  

 

  
 دکتر ملوک خادمی اشکذری

 دبیر علمی کنگره 
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 سرکار خانم دکتر زهرا هاشمی سرکار خانم دکتر الهه حجازی

 سرکار خانم دکتر مریم صف ارا جناب آقای دکتر سعید حسن زاده

 سرکار خانم دکتر مریم محسن پور سرکار خانم دکتر سیمین حسینیان
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 سرکار خانم دکتر روشنك خدابخش جناب آقای دکتر محمد خدایاری فرد

 سرکار خانم دکتر بتول احدی جناب آقای دکتر کمال خرازی  

 سرکار خانم دکتر منصوره حاج حسینی جناب اقای دکتر فریبرز درتاج

 سرکار خانم دکتر سیده فاطمه موسوی عباس رحیمی نژادجناب آقای دکتر 

 جناب آقای دکتر امیر غائبی جناب آقای دکتر محمدرضا شرفی

 سرکار خانم دکتر رویا رسولی جناب آقای دکتر ناصر صبحی قراملكی

 سرکار خانم دکتر رویا برادر جناب آقای دکتر مجید صفاری نیا

 سرکار خانم دکتر مهناز اخوان دجناب آقای دکتر محمدکاظم عاطف وحی

 سرکار خانم دکتر زهرا نقش سرکار خانم دکتر اسما عاقبتی

 جناب آقای دکتر مسعود آذربایجانی سرکار خانم دکتر جمیله علم الهدی

 جناب آقای دکتر علی اصغر احمدی جناب آقای دکتر باقر غباری بناب

 علی اکبر ارجمندنیاجناب آقای دکتر  جناب آقای دکتر سیدمحسن فاطمی

 جناب آقای دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید جناب آقای دکتر علی فتحی آشتیانی

 جناب آقای دکتر احمد برجعلی سرکار خانم دکتر سوگند قاسم زاده
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 جناب آقای دکتر هادی بهرامی احسان جناب آقای دکتر کالنتری

 سرکار خانم دکتر شهال پاکدامن جناب آقای دکتر مسعود غالمعلی لواسانی

 جناب آقای دکتر رضا پورحسین جناب آقای دکتر علی مقدم زاده

 سرکار خانم دکتر مه سیما پورشهریاری ی دکتر حمیدی یعقوبیاجناب آق

 جناب اقای حمید پیروی اقای دکتر سید جالل یونسیجناب 

 جناب آقای دکتر مسعود جان بزرگی جناب آقای دکتر فرهاد چنگیزی

 سرکار خانم دکتر پروین صمدی سرکار خانم دکتر مریم بناهان
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پیش بینی شدت عوارض درمان دیالیز و امید به زندگی بر اساس پایبندی به نماز در 

 بیماران همودیالیز 

 2، هاله مباهی1سوسن علیزاده فرد

 چکیده    

ا پژوهش حاضر ب .کنندارتباط با عوارض خاص بیماری تجربه می درمتفاوتی را روانی  مشكالت جسمی و همودیالیزبیماران  :زمینه و هدف

ین پژوهش ا روش:بینی شدت عوارض درمان دیالیز و امید به زندگی بیماران کلیوی براساس پایبندی به نماز انجام گرفته است. هدف پیش

مونه حجم ن کلیه بیماران همودیالیز بیمارستان ولیعصر )عج( اراک بود. است. جامعه آماری این پژوهش شاملهمبستگی  -توصیفیاز نوع 

پرسشنامه  نفر از بیماران همودیالیز بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات شامل 1۰۰شامل 

ها با داده( و پرسشنامه شدت عوارض دیالیز محقق ساخته بود.  1991ای امیدواری اسنایدر )ماده 12خصوصیات جمعیتی، پرسشنامه 

  وتحلیل شدند.تجزیهاستفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون 

با شدت عوارض دیالیز رابطه منفی و با امید به زندگی رابطه  P≤۰1/۰پایبندی به نماز در سطح  های پژوهش نشان داد کهیافته :هاافتهی

. ضرایب تأثیر (P≤۰1/۰)بینی عوارض دیالیز و امید به زندگی بر اساس پایبندی به نماز معناداراستمثبت معناداری دارند. همچنین پیش

 . یالیز مؤثر استبینی امید به زندگی، بیش از عوارض دمتغیرها نشان داد که پایبندی به نماز در پیش

 کند.ینی میبطورکلی نتایج نشان داد پایبندی به نماز، عوارض درمان دیالیز و امید به زندگی را در بیماران همودیالیزی پیشبه گیری:نتیجه

وارض درمان از شدت عتوان کیفیت زندگی این بیماران را بهبود بخشیده و با توجه به نتایج تحقیق، با آموزش و ترویج اثرات مثبت نماز، می

 کاست.

 پایبندی به نماز، بیماران کلیوی، درمان همودیالیز، عوارض دیالیز، امید به زندگی. کلمات کلیدی: 
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شهر  یسرطان مارانیدر ب یدر کاهش درد و افسردگ یدرمان تیمعنو یاثربخش 

 1396زنجان سال 

 1یپروا انصار

 چکیده

انجام  1396 سال ی شهر زنجانسرطان مارانیدر ب یدر کاهش درد و افسردگ یدرمان تیمعنو یاثربخش: پژوهش حاضر با هدف تعیین هدف

 شد. 

 افرادبود. جامعه مورد پژوهش کلیه  کنترلبا گروه  یریگیآزمون و پآزمون، پسبا پیش یتجرب مهین: پژوهش حاضر از نظر روش، روش

 اساس بر و دسترس در گیرینمونه روش آزمودنی به 3۰بود. از میان آنان  زنجانشهر ر عصولیکننده به بیمارستان سرطان مراجعه مبتالبه

( نفر 1۵) کنترل و( نفر 1۵) آزمایش گروه دو در تصادفی صورتبه شدند و گرفته نظر در نمونه گروه افراد عنوانبه خروج و ورود هایمالک

 پرسشنامه افسردگی بكگرداوری اطالعات از  جهت کردند. افتیدرجلسه  8در را  معنویت درمانی مداخله ش،یگروه آزماگرفتند.  قرار

واریانس با  با استفاده از روش تحلیل هاداده( استفاده گردید. تحلیل 1992) و همكاران ون کورف درد یگیری عدداندازه اسیمق( و 19۷۵)

 های مكرر انجام شد. اندازه

 یزن گیرییتأثیر تا مرحله پ ینادارد و  تأثیر سرطان مبتالبه بیماران کاهش درد و افسردگی در بر درمانی: نتایج نشان داد، معنویت هایافته

 است. یافتهتداوم 

ی معنوی باید در پكیج درمانی یا حداقل مجموعه اقدامات و مداخالت رسد که مداخلههای موجود، به نظر میبا عنایت به یافته گیری:نتیجه 

 .بیماران مبتالبه سرطان، مورد تأکید قرار گیرد شناختی باروان

 سرطان ی،افسردگ ،دردی، درمان تیمعنو کلمات کلیدی:
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 نقش نماز و نیایش در پیشگیری از بیماری های روانی 

 1پریوش ظاغر

 چکیده

شمارمی رود.وظیفه اصلی بهداشت ارتقای سالمت افراد جامعه وپیشگیری ازبیماریهای روانی یكی ازمهم ترین مسائل اساسی هرجامعه به 

روانی تأمین سالمت فكروروان جامعه است ودرزمینه پیشگیری ازوقوع بیماریهای روانی واختالالت رفتاری دریك جامعه فعالیت دارد.علمی 

الالت روانی زاختسازش منطقی باپیشامدهای زندگی که تمام زوایای زندگی رادربرمی گیرد.درپیشگیری ا-است برای بهزیستی رفاه اجتماعی

بایستی ابتدا علل بیماریهای روانی راجستجووریشه کن نمودوسپس شرایطی راایجاد نماییم که بهداشت روانی افرادتأمین شده وحاالت 

مطلوبی چون خوشحالی،سرور،رضایت ،برای آنها به وجودآید.گرچه هدف کلی بهداشت روانی تأمین سالمت فكر وروان در افراد جامعه است 

ن هدف کلی درقالب سه هدف دیگر ازجمله پیشگیری،درمان ،وبازتوانی گنجانده شده است. اما پیشگیری ازبیماریهای روانی ارجح وای

ترازدرمان وبازتوانی است. پس باتوجه به اهمیت پیشگیری ،ایجاد آرامش روانی وپذیرش نقش تكاملی انسانها،تقویت روحیه ،اعتقادات مذهبی 

همی ایفا می کند.دربین شیوه های مقابله ،مقابله مذهبی ازاهمیت واثربخشی بیشتری جهت تأمین بهداشت روان جامعه درافرادنقش بسیار م

برخورداراست .وازطرفی براساس جهان بینی اسالمی نماز،نیایش وعبادت تأثیر مثبتی در پیشگیری از بیماریهای روانی  میل به زندگی ، 

 سی واضطراب دارد.احساس خوب بودن ،شادی،کاهش دلواپ

 باور های مذهبی،بیماریهای روانی،بهداشت روانی،نماز،نیایش کلمات کلیدی:
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 خوابگاهی دانشجویان روانی بهداشت در جماعت نماز نقش

 1پریوش ظاغر

  چکیده

 گاه،خواب( پدری) اصلی ازخانه پس ودرحقیقت کنند می سپری خودرادرخوابگاهها روزی نه شبا ت ازاوقا ای عمده بخش ازدانشجویان بسیاری

 که، میكند بزرگ ای خانه به راتبدیل ،خوابگاه درآن مداوم وزندگی ساختمان دریك توجه شمارقابل اجتماع. آید می شمار به آنها دوم خانه

 روانه وزانه،ر آموزشی فعالیت ازاتمام پس درخوابگاه ساکن دانشجویان.شود می تر افزون اش بزرگی تناسب ،به نیز ومشكالت ومسائل نیازها

 می صرف شود،درخوابگاه می راشامل آنان روزی نه شبا ساعات ازدوسوم بیش معموال که روز ازشبانه باقیمانده شوندوتاساعات خوابگاههامی

 وابگاهدرخ زندگی.یابد انكارمی قابل غیر ضرورت خوابگاه ساکن دانشجویان روانی بهداشت  به توجه که است نقطه ازهمین ودقیقا کنند

 هوب شده دانشجویان این روانی تاثیردربهداشت باعث مختلف های محدودیت ازجمله مختلف دالیل به اما است گذراوموقت دورانی اگرچه

 مذهبی ایه برنامه واجرای توسعه روانی، بهداشت وتثبیت روانی ازبیماریهای درپیشگیری مذهبی وباورهای تاثیردین به وباتوجه دلیل همین

 به همقال دراین.دارد خوابگاه دانشجویان روانی دربهداشت سزائی تاثیربه جماعت درنماز شرکت به دانشجویان وتشویق ترغیب صامخصو

 باشد می مذهبی  اعتقادات ارکان از یكی که جماعت نماز ونقش روانی دربهداشت آن وتاثیر مذهبی وباور اعتقاددینی رابطه اختصار

 .گردد می بررسی خوابگاهی دانشجویان روانی دربهداشت

   دانشجویی مذهبی،خوابگاه های ،باور جماعت روانی،نماز بهداشت : کلمات کلیدی
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 اجتماعی بازدارندگی نماز و

 1جعفریاسمی

 چکیده

است. روش نگارنده جهت هدف از طرح این مقاله بررسی بازدارندگی نماز از فحشا و منكرات اجتماعی  و نقش آن در سالمت روانی افراد 

اءِ وَ الْمُنْكَرِ عَنِ الْفَحْش اتْلُ ما أُوحِیَ إِلَیْكَ مِنَ الْكِتابِ وَ أَقِمِ الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ تَنْهى» بررسی این تاثیر از نماز به دنبال قرآن رفته و آیه شریفه:

کند آنچه از کتاب به تو وحى شده بخوان و نماز به پادار که نماز از فحشاء و منكرات جلوگیرى مى :نوَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ما تَصْنَعُو

نظرات مفسر ارجمند از سوره مبارکه عنكبوت را محور قرار داده و با استفاده از « سازیدداند که چه مىو ذکر خدا بزرگتر است و خدا مى

نظیر المیزان که از بهترین تفاسیر قرآن است؛ بهره جسته و با نگاهی به نظرات اجتماعی مند و بیمرحوم عالمه طباطبایی صاحب تفسیر ارزش

 و جرم شناسی و تطبیق آن با قرآن بحث اثرگذاری نماز در جلوگیری از فحشا و منكرات  و سالمت روانی را بررسی نموده است.

ارد دهای اجتماعی باز میین است که نماز به طور صد در صد از فحشاء و آسیبیافته های حاصل از این نوشتار که برداشتی از قرآن است؛ ا

 کند.و سالمت روانی افراد و جامعه را تضمین می

 عالمه طباطبایی، نمازانحرافت اجتماعی، بازدارندگی، سالمت روانی،  کلمات کلیدی:
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دلزدگی زناشویی  بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم روانشناختی نماز بر کاهش"

 تهران 4زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه

 1حسین حبیب زاده 

 چکیده 

 است.جامعه مورد مطالعه شاملکاهش دلزدگی زناشویی  بر روانشناختی  نماز  هدف از این پژوهش تعیین میزان اثربخشی آموزش مفاهیم 

 بعنوان نمونه  انتخاب شدند. در دسترس است. با استفاده از روش نمونه گیریتهران ۴زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه

جلسه، 12در بین گروه آزمایشی طی روانشناختی نماز استفاده شد وآموزش مفاهیم دلزدگی پاینز  جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه 

 لیل داده ها ازآزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.هرجلسه به مدت یك ساعت و چهل و پنج دقیقه انجام پذیرفت وجهت تجزیه وتح

ایین پ را دریافت کرده اند به طور معنی داری  روانشناختی نماز که آموزش مفاهیمدلزدگی زناشویی زوجینی  نتایج پژوهش نشان داد که 

ناختی  روانش را دریافت نكرده اند. به عبارت دیگر آموزش مفاهیم روانشناختی نماز است که آموزش مفاهیمدلزدگی  زناشویی  زوجینی  از تر 

 تأثیر دارد.کاهش دلزدگی زناشویی  در نماز 

 دلزدگی زناشویی  ،نماز مفاهیم شناختی  :کلمات کلیدی
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 بررسی فواید نماز از دیدگاه پزشکی

 1ریحانه رمضانی

 چکیده

ها به عنوان غذای روح صورت گرفته و اثرات خصوص تأثیر نماز بر سالمت روانی انسانهای شایان توجهی در تاکنون بررسی زمینه و هدف:

آن بر کاهش استرس، اضطراب و آرامش فكری و روانی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. لیكن مطالعات جدید حاکی از آن است که 

های مزمن و سرطان دارد. کاهش فشار خون، کاهش در درمان بیماری انگیزی بر جسم انسان و حتینماز عالوه بر آثار روانی، اثرات حیرت

ای هدردهای عضالنی و مشكالت قلبی از دیگر آثار و فواید نماز بر جسم انسان گزارش شده است. لذا این مطالعه با هدف معرفی سرفصل

یشات تجربی صورت گرفته در ارتباط با آثار فیزیكی و ها و آزماتر، گزارش نتایج پژوهشمطالعه بیشتر و گسترده جدید تحقیقاتی و امكان

 جسمانی نماز بر انسان را مطمح نظر قرار داده است.

های اینترنتی در این مطالعه، مروری سیستماتیك بر اطالعات مرتبط با موضوع این مطالعه در مقاالت و مراجع موجود در پایگاه ها:روش

PubMed, Medline  وGoogle Scholar ت پذیرفته است.صور 

دهد برخالف تصور رایج، نماز صرفاً از طریق روح و روان، سالمت انسان را تحت تأثیر قرار بررسی مطالعات پزشكی نشان می ها:یافته

 دهد، بلكه تأثیرات فیزیكی و جسمی آن بر بدن به هیچ وجه قابل اغماض نیست. مطالعه افراد در حاالت مختلف نماز از جمله قیام،نمی

 سازیکند. با استفاده از مدلرکوع و سجود به خوبی نشان داده است که شدت ضربان قلب و فشار خون انسان در این حاالت تغییر می

دیجیتالی انسان در هنگام نماز مشخص گردیده که حرکات منظم و تكراری مسلمانان در حین نماز، تأثیر شگرفی بر عضالت کمر و کاهش 

های ویژه و مشخصی در روز، سطح دهد. همچنین انجام این فریضه در زمانو قابلیت ارتجاعی مفاصل را افزایش میدرد کمر خواهد داشت 

ها، مالتونین است که افزایش سطح آن در بدن نقش بسزایی در پیشگیری کند. یكی از این هورمونهای بدن را دستخوش تغییر میهرومون

هورمون در ساعات اولیه صبح یعنی درست در زمانی که انسان برای فریضه نماز صبح از خواب  از مشكلت قلبی و سرطان دارد. سطح این

 گردد.یابد و این امر باعث اثربخشی بیشتر این هورمون بر بدن میشود، افزایش میبیدار می

اشد، بلكه بتعالی فكری و روانی انسان میای برای پرستش خداوند تعالی و رشد و : نماز این فریضه واجب الهی، نه تنها وسیلهگیرینتیجه

ی انسان احرکات فیزیكی و منظم انسان در حین نماز، آثار مفید و مهمی بر سیستم گردش خون، سیستم تنفسی، دستگاه عصبی و ماهیچه

لل حرکات منظم و تر در این خصوص، حقایق و اسرار کشف نشده در مورد عدر پی خواهد داشت. امید است با مطالعات پزشكی گسترده

 تكراری و زمان ویژه برای ادای این فریضه الهی بر مسلمانان آشكار گردد.

 نماز، فواید پزشكی، سالمت جسمانی کلمات کلیدی:

  

                                                           
 ایران)نویسنده مسئول(استادیار، گروه بیومدیكال، پژوهشكده زنان، دانشگاه الزهرا )س(، تهران، 1
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تاثیر حضور خدا بر امید به زندگی  و باورهای خودکارآمدی دختران و پسران 

 دانشجوی شهر تهران

 3سمیه بهرامی، 2، لیال افضلی1زهرا افکاری شهرستانی

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف تاثیر حضور خدا بر امید به زندگی  و باورهای خودکارآمدی دختران و پسران دانشجوی شهر تهران؛ انجام شد. نمونه 

 نفر از دختران و پسران دانشجوی شهر تهران می باشند که به صورت نمونه گیری تصادفی از میان دانشجویان 13۰پژوهش حاضر شامل 

(، پرسشنامه باورهای کارآمدی شرر RSIانتخاب شدند.  داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه تصور از خدا) 9۵ -96در سال تحصیلی 

مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته های حاصل از  spssو پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر مورد ارزیابی قرار گرفتند، و با نرم افزار 

انگر معناداری ارتباط حضور خدا برر افزایش کیفیت زندگی و باورهای خودکارآمدی در میان افراد می باشد و این مولفه می تواند پژوهش بی

تاثیر قابل توجه ای بر بهبود کیفیت زندگی و سالمت روان در زندگی افراد داشته باشد و که می تواند سبب افزایش معنادار زیستن چرخه 

 د.ی زیستی انسان شو

 حضور خدا، امید به زندگی، باورهای خودکارآمدی، دانشجویان شهر تهران کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 دانشگاه آزاداسالمی، واحداسالمشهر، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، اسالمشهر، ایران 1 

 دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه تهران  دانشجوی مقطع دکتری 2 

 کارشناسی ارشد 3 
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 های روانشناختی اجزای نماز بر اساس منابع اسالمیبررسی جنبه

 3،دکتر عباس پسندیده2زاده توکلی، دکتر محمدرضا حسن 1زهرا قیصری

 چکیده

 های روانشناختی اجزای نماز و شناخت پیامدهای روانشناختی آن بر افراد صورت گرفت.جنبهاین مطالعه به منظور بررسی هدف: 

ی پژوهش، آیات و روایات مربوط به نماز هستند. از آنجا که این پژوهش، یك پژوهش کیفی و بر مبنای منابع اسالمی است، جامعهروش: 

آوری روایات غیر فقهی نماز، به عنوان منبع اصلی انتخاب شد و ی جمعزمینهی نماز، به دلیل جامعیت قابل قبول در نامهروایات شناخت

 بندی و با روش تحلیل محتوا بررسی شد و مورد استفاده قرار گرفت.( دستهATLAS tiی اطلس )روایات آن با کمك برنامه

. 2.قیام، 1شوند: به سه دسته تقسیم می« خود»ختی بر های پژوهش حاکی از آن بودند که اجزای نماز از منظر تاثیر روانشنایافتهها: یافته

گیرد که از آن به خدابینی گیرد و فرایندی شكل میی خاصی قرار میدر مرحله« خود». قعود. در هر یك از این سه دسته، 3رکوع و سجود و 

 .(1392 توکلی، زادهحسن)یاد شده است 

 اختیس مفهوم نامیم. اینمی« خودِ خدابین»شود که آن را خاصی در شخصیت ایجاد می با تحقق فرایند خدابینی، سازماندهیگیری: نتیجه

یرون ی درون و بدهند و تجربهمی تشكیل را بندگانه زندگی که است رفتاری و هیجانی فكری، عناصر بخشانسجام که کندمی توصیف را

 زند.نماز را به هم پیوند می

 روانشناختی، خدابینی، خودِ خدابین.های نماز، جنبهکلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 نویسنده مسئول، دانشجوی ارشد روانشناسی اسالمی دانشگاه قرآن و حدیث  1 

 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث 2 

 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث  3 



 

1۰ 

 

 رابطه عالقه مندی به نماز با سالمت روانشناختی در بین دانشجویان

 1سحر ربانی خوراسگانی

 چکیده

سالمت روانشناختی در بین دانشجویان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، مندی به اقامه نماز و پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عالقه

نفر به صورت تصادفی  به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. روش  1۰۰به تعداد  9۷-96ی دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی کلیه

( و 1396رسشنامه محقق ساخته عالقه مندی به نماز )پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش پ

های روانسنجی احراز و مورد تأیید قرار ها بر اساس مالک(. روایی و پایایی پرسشنامه19۷9پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ و هیلر )

ن تایج به دست آمده نشان داد که بیها از انحراف معیار، میانگین و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نگرفت. به منظور تحلیل داده

مندی دانشجویان به نماز بیشتر باشد در عالقه مندی به اقامه نماز و سالمت روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد یعنی هرچه عالقه

طریق افزایش عالقه  کنند. پژوهش حاضر اطالعات مهمی برای کارشناسان فراهم می آورد تا ازسالمت روانشناختی نمره باالتری کسب می

 مندی دانشجویان به نماز به باال بردن سالمت روانشناختی آنان کمك کنند.

 مندی به نماز، سالمت روانشناختی، دانشجویان: عالقهکلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 دستیار تخصصی رادیولوژی، گروه رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، تهران، ایران 1
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بررسی رابطه نماز و پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان دوره دوم ابتدایی شهرستان 

 96-97در سال تحصیلی نورآباد لرستان 

 3، علی حیدر محمودیان 2، منظر رستمی 1سعید رستمی 

 چکیده 

 سال در لرستان نورآباد شهرستان ابتدایی دوم دوره آموزان دانش در تحصیلی پیشرفت و نماز رابطه هدف از پژوهش حاضر به بررسی

و پیشرفت  دانش آموزان افزایش ارتقاء کیفی و کمی آموزش و پرورش از آن جایی که یكی از اهداف عمده  می باشد .96-9۷ تحصیلی

 ل سا بهتر باشد،معدل پایان دانش آموزانشد، لذا هر چه سالمت عمومی با می مدرسهحداکثر امكانات موجود در  تحصیلی آنان استفاده از

دوره دوم  دانش آموزانیلی وجمعیت مورد مطالعه کلیه تحل -یابد. نوع مطالعه توصیفی تحصیلی آنان نیز افزایش می و به تبع آن موفقیت

 در نظر گرفته شد. پرسشنامه مربوط به نماز و نیایش برگرفته از پرسشنامه اعتقادات 96-9۷ابتدایی شهرستان دلفان در سال تحصیلی 

آزمون  و قرار گرفته و تكمیل گردید . اختیار دانش آموزانمذهبی و معروف به پرسشنامه معبد که روائی و پایائی آن تأیید شده است، در 

مورد تجزیه و تحلیل  داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار spssهای مجذورکای ، ضریب همبستگی و آزمون تی مستقل 

 ی وجود دارد .و یافته های نشان می دهد که بین نماز و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه مستقیم و معنی دارقرار گرفت.

 ، ابتدایینماز ، سالمت روانی ، دانش آموزان کلمات کلیدی : 

 

  

                                                           
 ای روانشناسی . دانشگاه آزاد اسالمی مازندراندکتر1 

 معاون آموزشی مدرسه ابتدایی شهرستان نورآباد لرستان کارشناس علوم تربیتی2 

 معلم  مدرسه ابتدایی شهرستان نورآباد لرستان کارشناس ارشد علوم تربیتی3 
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 های روانشناختیهای اثرگذار نماز در بازدارندگی از آسیببازشناسی مؤلفه

 2مریم قاسمی یزدآبادی، 1مریم صف آرا

 چکیده

ارتباط با خالق هستی و اعتقاد به اینكه یك نیروی الیتناهی در همه شرایط همراه با انسان است باعث ازبین رفتن اضطراب، افسردگی،  هدف:

شود. نماز و گفتگوهای روزانه با خداوند در آدمی این احساس را ایجاد عاطفی می -های خلقیهای اجتماعی، ناامیدی  و ناراحتیآسیب

بیند زندگی قابل زیستن است به ویژه زمانیكه طرف گفتگو هستی آفرین و مدبر باشد. وقتی کسی را برای گفتگو حاضر میکند که تا می

های روانشناختی، این مقاله شود. لذا باتوجه به اثرگذاری نماز بر بازدارندگی از آسیبهای روانی میاین احساس موجب مصونیت از بیماری

 پردازد. های روانشناختی میذار نماز بر بازدارندگی و پیشگیری از آسیبهای اثرگبه بررسی مولفه

مقاله مرتبط با سالهای  1۰۰ای است در گردآوری مطالب در مرحله اول بیش از روش پژوهش حاضر به شكل توصیفی کتابخانه روش:

 بررسی شده است.  96تا 13۷۴

 های روانی به شرح ذیل دسته بندیهای اثرگذار نماز در بازدارندگی از آسیب، مؤلفهبا توجه به مبانی نظری و نتایج بررسی شده ها:یافته

شناختی، به مواردی از  -ی رفتاریشناختی، هیجانی، اجتماعی و اقتصادی. در حوزه -های رفتاریهای تعادل بخشی در حوزهشد: مؤلفه

م، ترس های خلقی،خشثباتی هیجانی، آشفتگیجانی به جلوگیری از بیی هیقبیل رشد فردی، داشتن هدف، جلوگیری از سوءرفتار، در حوزه

های اجتماعی و رفتارهای ضد اجتماعی، ی اجتماعی به داشتن سازگاری در روابط بین فردی، کاهش ناهنجاریو افزایش تمرکز؛ در حوزه

 اری و باالبردن عملكرد شغلی پرداخته شد.ی اقتصادی به دوری از بخل، اجتناب از فساد ادکاهش خودبینی و خودپرستی؛ در حوزه

 .های روانشناختی تأثیرگزار بودبندی شد در بازدارندگی از آسیبهای اثرگذار نماز که در این پژوهش دستهمولفهگیری: نتیجه

 های روانشناختینماز، سالمت روان، آسیب کلمات کلیدی:

  

                                                           
 )س(دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، استادیار پژوهشكده زنان، دانشگاه الزهرا 1
 کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه ، دانشگاه عالمه طباطبائی2
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 بررسی ارتباط بین برپاداری نماز و سالمت روان

 1علیرضا گودرزی

 چکیده

 هاینكرده بلكه روزبه روز، آمار ناراحتی نه تنها درایجاد آرامش رشد در عصرحاضر، هزاران مشكل علمی و صنعتی حل شده، اما دنیای امروز

چه آید بلكه آنو جسمی سالم ، تنها با مادیات به دست نمی انروسالمت رود. آرامش خاطر وزندگی آسوده، داشتن االتر میب روانی و اضطراب

اعتقاد به یك مبدأ حقیقی در درون افراد است  داشتن یك نیروی نهانی بوسیله،تواند انسان و جامعه انسانی را به سر حد کمال برساندمی

شفابخش ایمان به خدا و ذکر و یاد اوست.ارتباطی  به حداقل ممكن کاهش یابد و این نیروی معجزه آسا و انیهای روکه در سایه آن آسیب

لذا در مقابل مشكالت دچار دلهره و اضطراب نشده و با .سازدیاد خدا و در رأس آن نماز با غنّی و قادر مطلق برقرار می که انسان بوسیله

و به آرامش روحی و ثبات روانی  د ایمن یافتهتوجه به قدرت بیكرانش خود را در مقابل هر عاملی که قصد به خطر انداختن او را داشته باش

 .یابددست می

 سالمت روان،ایمان،یاد خدا،نماز،آرامش کلمات کلیدی:

 

 

  

                                                           
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین1 

 



 

1۴ 

 

 آثار روان شناختی نماز بر بعد فردی

 1فاطمه سیف

 چکیده

نند که همواره ادعا می ک دینی مهم ترین کارکرد نماز، ویژگی تربیتی و روان شناختی آن می باشد. روان شناسان و مربیان تربیتی و مبلغان

نماز نقش موثری در تغییر رفتار یا حاالت نامطلوب به مطلوب دارد.)ایجاد ارامش و کاهش  اضطراب، تمرکز ذهن، حس امنیت و امنیت پذ

ی چاند که به راست یری، احساس مسئولیت، ایجاد نطم و انضباط دهنی و رفتاری، تقویت  اراده و ...( ولی کمتر درصدد بر این پاسخ برآمده

گونه ممكن است این اتفاق رخ دهد؟ اصول و   شیوه های ان چیست؟ این رویداد بر اثر چه ساز و کاری اتفاق می افتد؟ ایا بین نماز و اثرا

مط نسان ها رات ان رابطه علی و معلولی وجود دارد؟ نماز چه تاثیرات روان شناختی دارد و چه نیرویی در ان نهفته است که رفتار و روان ا

 لوب می کند؟

در بررسی آثار نماز در بعد فردی به روش کیفی، با جستجو در آیات قرآن کریم و روایات فراوان و منابعی که در این زمینه به پژوهش پردا

ییرات هوانسان )تغ آدمی و سپس فیزیولوزیك خته اند، به تجزیه و تحلیل می پردازیم و درمی یابیم که نماز سبب ایجاد تغییرات در روان 

متن به  تفصیل به آثار نماز بر نمازگزار در بعد فردی می پردازیم و   و جسم انسان( و در نهایت در رفتار آدمی مشهود است که در  یرمون

 به سواالت پاسخ می دهیم.

 نماز، آثار روان شناختی، اضطراب، تمرکز ذهن، اراده کلمات کلیدی:

  

                                                           
 کارشناسی، دانشگاه الزهرا1 

 



 

1۵ 

 

 )نماز( و مناسبات سالم بین زوجین رابطه التزام عملی به دین

 1فاطمه محمودی 

 چکیده

ازدواج موفق و رابطه سالم و تعالی بخش بین زوجین می تواند بر فرد، خانواده و اجتماع تأثیر مثبت و سازنده داشته باشد. از این حیث  

ای برخوردار است. بدین منظور، پژوهش حاضر با شناسایی عوامل زیربنایی و مؤثر بر شكل گیری رابطه سالم بین زوجین از اهمیت ویژه 

هدف بررسی رابطه التزام عملی به دین )نماز( و مناسبات سالم بین زوجین در دانشجویان متأهل دانشگاه تهران انجام شد. جهت سنجش 

کی از آن بود که التزام عملی ( استفاده شد. نتایج پژوهش حا1389مناسبات سالم بین زوجین از پرسشنامه مناسبات سالم )بهرامی احسان،

ه ب به دین )نماز( با مناسبات سالم بین زوجین رابطه مثبت و معناداری دارد. بر اساس این یافته روان درمانگران می توانند التزامات عملی 

 دین را به عنوان عامل مرتبط با مناسبات سالم بین زوجین در نظر بگیرند.

 التزام عملی به دین، نماز، مناسبات سالم بین زوجین کلمات کلیدی:

  

                                                           
 دانشجوی دکتری روانشناسی و دانشگاه الزهرا )س(1 
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 ارزیابی ارتباط نماز با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 2تاجیمریم ،  1دکتر لیال مقتدایی

 چکیده

سازد سطح دانشگاه معین می و رشد علمی را در گرایش به نمازی بین ، فاصلهدانشجویانبا پیشرفت تحصیلی  ارتباط نمازمشخص کردن  

اند. رسمحیط دانشگاه یاری می ریزی برای جلوگیری از ایجاد شكاف بین ابعاد علمی و معنوی درگیری و برنامهو مسؤولین را در تصمیم

ك مطالعه ی. در است اصفهانپزشكی  در مقیاس کلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم ارتباط نمازهدف این مطالعه بررسی 

دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده  38۵تعداد  96-9۵همبستگی در سال تحصیلی 

صصان های گروهی از متخها پرسش نامه محقق ساخته در مورد ارتباط نگرش به نماز و پیشرفت تحصیلی بود که روایی آن را با کسب دیدگاه

به دست آمد. در مجموع بین میانگین نمره کلی گرایش به  %8۴. ضریب پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخبررسی شد

مره میانگین ن افزایشکه موجب  نمازبا توجه به نتایج پژوهش و اهمیت دادن به   نماز با پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری یافت شد.

به  لیافت تحصیپژوهشگران پیشنهاد می کنند برای برخورداری از فواید جسمی و روحی نماز در کاهش و رفع می شود،  پیشرفت تحصیلی

 .ترویج فرهنگ نماز و اقامه نماز در دانشگاهها و جامعه اقدامات موثرتری انجام گیرد

 نماز، پیشرفت تحصیلی، دانشگاه کلمات کلیدی:

  

                                                           
 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان - 1

 آموزشی دانشگاه اصفهاندانشجوی دکتری مدیریت 2 
 



 

1۷ 

 

 ینقش نماز در پیشگیری از آسیب های اجتماع

 2ماشااله حسینی ، 1محمد گنجی

 چکیده

نماز عالی ترین ذکر خدا ، موجب آرامش و اطمینان قلب ها و مایه ی صفای باطن ، روشنی روح و روان است .مهم ترین رایطه ای که در 

رابطه ای که انسان با دیگران بین روابط چندگانه وجود دارد، رابطه ی انسان با خداست و در واقع این رابطه اساس همه ی رابطه هاست و هر 

ماز یكی از ارکان اصلی دین اسالم است که اثرات قابل توجهی در نفی آسیب ها، منكرات و دوری از برقرار سازد باید براین مبنا باشد. ن

یافته های علمی و تحقیقاتی روان پژوهان نشان می دهد که انسانهای دین دار و برخورد از اعتقادات مذهبی و نماز خوان از  .گناهان دارد

هدف اصلی این پژوهش ، بررسی نقش نماز در پیشگیری از آسیب های اجتماعی است . روش این سالمت روانی بیشتری برخوردارند . 

نشان داده که نماز به آرامش درونی فرد منجر می شود و نقش باازدارندگی اصلی  . نتایج این پژوهشپژوهش اسنادی و کتابخانه ای است 

 . را برعهده دارد

 نماز ، دین ، آسیب های اجتماعی  کلمات کلیدی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 انسانی دانشگاه کاشان وعلوم ادبیات دانشیاردانشکده -1

دانشجوی مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان -2  
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 تاثیر نماز بر آرامش روح و روان جوانان در اجتماع

 1محمد داودآبادی

 چکیده

اند. زیرا در این دوران انسان به دنبال هویت بخش خویش دوران پُرمخاطره ای در سن جوانی  از لحاظ آرامش روانی داشتهتمامی انسان ها 

های خطرناکی از حل مناسبی برای حل این دوران پر تنش در دست ندارند و حتی به راهدارد. اما متاسفانه بیشتر انسان ها راهگام بر می

آید این است که: مؤثرترین عامل دینی برای آرامش روانی برند. سوالی که پیش میهای نوظهور و انحرافی پناه میها و فرقهجمله عرفان

اند، لیكن تا آنجا که نگارنده تتبع نمودهنگارش شده است؛  «ارتباط آن با جوانان»و « نماز»هایی، در مورد جوانان چیست؟ هر چند مقاله

شعاع ای، البته تحت الکتابخانهبپردازد؛ وجود ندارد. این نوشتار « تاثیر معنوی نماز بر روح جوانان»ای که به بررسی تفصیلی هیچ مقاله

واسطه با خالق خویش، یعنی نماز که؛ مؤثرترین عامل آرامش بخش برای جوانان ارتباط بیدارد  توصیف و تحلیل، بر این واقعیت داللت

نماز  (أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُباشد؛ برای مداومت انسان با خالق جهت بدست آوردن اطمینان قلب و روح است. )ای میوسیله است. نماز

 که در همه حال به خالق خویش تمسك ؛فهماندبه جوان می و روح ایمان بخشیده روان تشنه جوانوند متعال، به خدا به به عنوان التجاء

ه همین کند؛ کنگاه خاصی پیدا میزندگی در دنیا نسبت به هستی و جوان نمازگزار ( فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَاکنند. )

  د.دچار اضطراب نشوناجتماعی فت آدر مقابل کند و در او ایجاد می احساس آرامش و امنیت روحی و روانیدیدگاه، 

 نماز، روح، آرامش، عرفان های انحرافی. کلیدی: کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 دانشگاه خوارزمی -کارشناسی ارشد )فقه و مبانی حقوق اسالمی(1 
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 تاثیر نماز بر کاهش اضطراب

 2مجیدکبوری، 1محمد داوود کیاست فر

 چکیده

پس از میالد و برگزیدن محمد ابن عبداهلل صلوات اهلل علیه 61۰بعد از نزول جبرئیل امین در سحرگاه بیست و هفتمین روز از ماه رجب سال 

 به پیامبری قرار بر آن شد که آخرین و به طبع آن کاملترین دین بر جهانیان عرضه گردد .و علی آله 

هر دینی برای برافراشته شدن نیاز مند ستون و تكیه گاهی است که خود را به آن تكیه دهد و پرچمش را به احتزاز در آورد . اسالم به 

 آنكه پیامبر صلوات اهلل علیه و علی آله می فرمایند : الصالة عمود الدینعنوان آیینی جهانی نماز را تكیه گاه خود اعالم کرد چه 

همانگونه که اسالم برنامه ای جامع برای بشریت است نماز نیز که چكیده ی اسالم است در برگیرنده ی جنبه ها و برنامه های مختلفی برای 

ررسی آن می رود تاثیر نماز بر کاهش اضطراب که یكی از بیماری ابعاد جسمانی و روحانی آدمی می باشد. آنچه در این نوشته سعی در ب

 .  های شایع روانی است می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 دانشجوی کارشناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی.دانشگاه فرهنگیان1 

 دانشجوی کارشناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه فرهنگیان 2
  



 

2۰ 

 

 ساخت روانشناختی نماز از منظر ارتباط با خداوند

 4بخشمحمدعلی فیاض، 3سیدمحمد غروی، 2محمدعلی مظاهری، 1زاده توکلی محمدرضا حسن

 چکیده

. مورد تحلیل قرار داد -های روانشناختی متعلق به آنترین سازه یا سازهبا هدف دستیابی به مهم–این پژوهش ساختار لفظی نماز را  هدف:

 ترین اینو نمونه شامل رایج -اعم از اذکار قطعی، مستحبّی و اختیاری-ی الفاظ مورد استفاده در نماز ی تحقیق شامل کلیهجامعه روش:

 ه با سود جستن از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت. اذکار بود ک

حضور دارد و در قالب پنج  -بدون استثنا-ها نشان داد که یاد کردن از خداوند عملی کلیدی است که در تمام اذکار نماز یافته ها:یافته

 نماید. دهی و اتّكا رخ مییادکرد حضور، ستایش، خاص دانستن، عظمت

قابل توصیف است که در سه محور « ساخت توحیدی»یافتگی با نام ی روانشناختی نماز عمدتاً در قالب یك سازمانجنبهگیری: نتیجه

توان عملی در جهت تشكیل، توسعه و استحكام دهد. نماز را میی خداوند پوشش میگانهتوحید ذاتی، صفاتی و افعالی به یادکردهای پنج

نامیده شد که عبارت است از هشیاری شناختی و عاطفی نسبت به « خدابینی»اعلی همراه این ساخت، این ساخت به شمار آورد. حالت ف

توان پیامدهای روانشناختی نماز را گردد. با تكیه بر مفهوم خدابینی و ساخت توحیدی میی امور به خداوند باز میی همهاین که سررشته

 ابین پیگیری کرد.ی ایمان و در ارتباط با خود خددر چارچوب شبكه

 ارتباط، خدا، روانشناختی، نماز. کلمات کلیدی:

  

                                                           
 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث1 

 استاد دانشگاه شهید بهشتی2 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه3 

 دانشگاه شهید بهشتی4 
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 تاثیر نماز بر تنظیم شناختی هیجان دانشجویان

 2خدیجه حزبائیان، 1دکتر مریم شاهنده *

 چکیده

 انجام شده است.  در دانشجویان ملتزم به نماز تنظیم شناختی هیجان بر تعیین اثربخشی نماز با هدف تحقیق حاضر :هدف

شامل دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز که در  آماری : پژوهش حاضر از نوع مطالعه نیمه تجربی به روش طرح مربع یودن بود. جامعهروش

نفر از دانشجویان عضو کانون های فرهنگی دانشگاه بود که قاری و حافظ  1۰۰مشغول به تحصیل  بودند. نمونه شامل  96-9۷سال تحصیلی 

 ۵3/2۷نفر زن با میانگین سنی  ۵8و 9۰/31نفر مرد  با میانگین سنی  ۴2شدند. از این تعداد  انتخاب دسترس شیوه در بهقرآن بودند و 

( و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گروس و جان 1389بودند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه نگرش و التزام عملی به نماز انیسی )

 ( می باشد. 2۰۰3)

( در سطح F=2۰3/۵و مولفه ارزیابی مجدد هیجان ) >۰11/۰P( در سطح F=89۰/3شان می دهد که تنظیم شناختی هیجان )نیافته ها: 

۰۰2/۰P< ( ۴32/۰معنی دار می باشد. ولی مولفه بازداری بیانگر شناختی=F در سطح )۷31/۰P<  معنی دار نمی باشد. یافته ها نشان

بوده است. همچنین  ۷6/39و در کرانه پایین  1۰/۴۷رانه باالی نگرش و التزام عملی به نماز داد که میانگین تنظیم شناختی هیجان در ک

می باشد. ولیكن در مولفه بازداری بیانگر تفاوت  96/2۴و در کرانه پایین  3۴/31میانگین در مولفه ارزیابی مجدد هیجان در کرانه باال 

 وت معنی داری را نشان نداد.تفا ۵۰/1۴و کرانه پایین  86/1۵میانگین کرانه باال 

التزام عملی به نماز بر تنظیم شناختی هیجان و ارزیابی مجدد شناختی موثر بوده است. لذا هرچه نگرش و التزام عملی به نتیجه گیری: 

بوده قوی تر می شوند که نتیجه آن موفقیت در تجارب هیجانی  سازگاری باراهبرهای شامل ه کتنظیم شناختی هیجان نماز باالتر باشد، 

    .استزندگی امروز کنار آمدن فرد با وضعیت تنش زا و اتفاقات ناگوار 

التزام عملی به نماز، تنظیم شناختی، هیجان کلمات کلیدی:  

 

 

 

  

                                                           
 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور. 1 

کارشناسی ارشد روانشناسی اسالمی گرایش مثبت گرا دانشگاه پیام نور 2 
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 نماز و سالمت خانواده

 2دکتر کیوان کاکابرایی، 1مریم صیدی

 چکیده

ی س و تنیدگخانواده به عنوان کوچكترین و اصلی ترین واحد اجتماعی از ارکان اصلی هرجامعه به شمار می رود، هر عضو خانواده در خالل زندگی با استر

هم چنین  گوناگون مواجه می گردد که زمینه ساز بیماری های روانی و جسمی هستند و آنان را در تطبیق و سازگاری با محیط دچار مشكل می سازد.

واده  مت روانی خانوالدین به عنوان محور خانواده کارکردهای اجتماعی مختلف از جمله فرزندآوری و فرزندپروری را در جامعه به ثمر می رسانند، در نتیجه سال

اد قلبی، دینداری و آگاهی از آموزه های نقش مهمی در پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند. پژوهش ها نشان داده اند خانواده هایی که ایمان  و اعتق

ابتال به بیماری  از دینی خود را باال برند، می توانند شیوه های حل مسئله و رویارویی با مسایل و مشكالت و تنیدگی های روزمره را فرا گرفته و در پیشگیری

جایگاه واالیی برخوردار است و در آیات مختلف قرآن به طور مستقیم به نقش  جسمی و روانی به کار گیرند. در  بین تمام برنامه ها و قوانین اسالم، نماز از

ه عبادی، نماز نماز در آرام سازی درون و و سالمت روان اشاره شده است؛ نماز صفا بخش جان، روشنی راه رهروان، فروغ دلهای بیداران است. عالوه بر جنب

قلب و تفهیم، تاثیر بسزایی بر آرامش درون، وحدت درون، کاهش استرس و تنیدگی، سالمت روان، تسلط دارای آثار مثبت روانی است و اقامه نماز با حضور 

 بر هیجانها، افزایش اعتماد به نفس، تمرکز حواس، حضور ذهن و در نهایت سالمت و سعادت خانواده دارد. 

 خانواده، نماز، سالمت  کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 ، ایران.کرمانشاهباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،  کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 1 

 ، ایران.کرمانشاهباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،  کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 2 
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 اسالمجایگاه نماز جمعه در مکتب 

 2مهدی نیک سرشت ، 1سیروس همتی 

 چکیده

در این مقاله نگارندگان سعی دارند در مورد جایگاه نماز جمعه در مكتب اسالم به عنوان یك عبادت که عالوه بر جنبه معنوی از جوانب 

جایگاه به سخن خداوند در قرآن اجتماعی و سیاسی در عصر حاضر نیز حائز اهمیت فراوانی است صحبت نمایند و برای روشن تر شدن این 

 و نیز احادیث پیامبر و ائمه اطهار و سخنان بزرگان تمسك جوید و با آوردن کالم آن ها بر این مهم صحه بگذارد. الزم به یادآوری است که

گر آنكه مسلمانان با یكدیدر بعضی موارد متون عربی حذف گردیده و تنها ترجمه فارسی آن ها ذکر گردیده است. اساسا خداوند متعال، برای 

پیوند و همبستگی بیشتری پیدا کنند، و نسبت به همدیگر الفت و محبت داشته باشند، با شرایط ویژه ای امر به برگزاری نماز جمعه فرموده 

 بازگو می است. در مراسم نماز جمعه مسلمانان در یك محل گرد می آیند، با یكدیگر نزدیك و متحد می شوند، مشكالت زندگی خود را

کنند و به چاره جوئی مسائل یكدیگر می پردازند، و شخصی فاضل و دانشمند و دلسوزی، به عنوان امام جمعه آن ها را برای حل مشكالت 

فردی و اجتماعی راهنمائی می کند. اقامه نماز جمعه، پیشینه ای به قدمت تاریخ طوالنی وپر افتخار اسالم دارد؛ چنان که در تاریخ نقل 

اکرم)ص(، نماز جمعه با همه نیروی نهفته و توانمدی و ظرفیت موجود در آن آنگونه که باید و شاید، با -ه است، در زمان حیات رسول شد

وجود محدودیت های اجتماعی مختلف، اقامه می شد و مردم تازه مسلمان گرد آمده در مدینه ی النبی از برکات آن بهره مند می شدند. 

)ص( نیز نماز جمعه توسط خلفا اقامه می شد. حضرت امیر)ع( در سال های محدود خالفت خویش، در مقر خالفت، در پس از رحلت پیامبر

 مدینه و کوفه، به برپایی آن اهتمام داشتند. در مراسم هفتگی اجتماعی مسلمین، نماز جمعه جایگاه واالیی دارد و نه تنها یك عبادت بلكه

اسالم است. بر پایی نماز جمعه که با ایراد خطبه همراه است آگاهی پیروان قرآن و والیت را باال  مظهر وحدت مسلمین و شكوه و عظمت

 می برد و نمار عبادی، سیاسی محسوب می گردد.

 وحدت -پیامبر و ائمه اطهار -قرآن -نماز جمعه کلمات کلیدی:

  

                                                           
 . ادبیات فارسی . عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد1 

 مارسناسی ارشد جغرافیا . عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور2 
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  نقش و جایگاه نماز در نظم پذیری زندگی

 احمد عباسی دره بیدی1، نگار کاظمی اسفه2 

 چکیده

نماز یكی از مهم ترین ارکان دین اسالم است که دارای اهمیت زیادی می باشد به گونه ای که پذیرفته شدن سایر اعمال، منوط به پذیرش 

ند. به نماز در روز قیامت می باشد. نماز و اقامه ی آن دارای قواعد و اصول خاصی است که نظم و زیبایی را جهت دهی و ساماندهی می ک

همین خاطر می توان گفت که نماز در نظم پذیری افراد و زندگی اجتماعی از اهمیت و جایگاه باالیی برخوردار است. بنابراین هدف نوشتار 

حاضر، بررسی نقش و جایگاه نماز در نظم پذیری زندگی و اجتماع انسان ها در دو محور فردی و اجتماعی می باشد. در محور فردی، شخص 

از خواندن، یك سازماندهی و نظم خاصی را در اعمال و رفتار و به صورت کلی در زندگی خود خواهد داشت که این امر، پایه ای می با نم

شود برای نظم در سطوح گسترده تر زندگی با دیگران. همچنین از طریق نماز جماعت و هماهنگی با سایرین نیز در سطوح باالتر نظم 

یك رابطه ی دوسویه بین نظم پذیری از نماز در سطح فردی و اجتماعی قابل مالحظه می باشد. در نتیجه  شناخت  پذیری تكرار می شود. لذا

 و آگاهی از جایگاه نماز در زندگی و نظم پذیری می تواند فرد و جامعه را در کسب سعادت و کمال یاری رساند.

 نماز، نظم پذیری، زندگی فردی، زندگی اجتماعی. کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  .کارشناس ارشد شیعه شناسی/جامعه شناسی، دانشكده ادبیات دانشگاه اصفهان11 
  کارشناس ارشد طراحی پارچه و لباس/ دانشگاه الزهرا تهران .2
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 و خوان نماز دانشجویان در هویت و انسجامی خودشناسی عرفانی، تجارب مقایسه

 خوان نماز غیر

 3سیمین ایپچی حق ، 2سید علی دربانی ، *1اهلل زادهنوشین فتح

 چکیده

بهترین راه های پیشگیری و حتی  دهد و یكی ازها عبور میها و خیزابآسیب نماز کشتی نجات است که همه افراد یك جامعه را از طوفان

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تجارب عرفانی، خودشناسی انسجامی و هویت در . باشددرمان آسیب های اجتماعی و معضالت جامعه می

جوی دانش 1۰۰نمونه آماری پژوهش شامل  که تحلیلی است -ای مقطعیپژوهش حاضر مطالعه  دانشجویان نماز خوان و غیرنمازخوان بود.

دانشجوی غیرنمازخوان دانشگاه شهید بهشتی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار  1۰۰نماز خوان حاضر در مسجد دانشگاه و 

های به دست آمده با روش های تجارب عرفانی، خودشناسی انسجامی و هویت بوده است. دادهمورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه

خوان  در دانشجویان نمازکه بین تجارب عرفانی، هویت و خودشناسی ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد واریانس چند متغیره م

                        .(=۰1/۰pو غیر نماز خوان تفاوت معناداری وجود دارد )

 تجارب عرفانی، هویت، خودشناسی، نمازکلمات کلیدی: 

 

 

 

 

  

                                                           
 ایران رودهن، رودهن، واحد اسالمی آزاد دانشگاه بالینی، روانشناسی ارشد کارشناسینویسنده مسئول: *1 

 تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه مشاوره، دکتری دانشجوی2 

 و تحقیقات کرمان کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، گروه مشاوره، دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم3 
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 های نظری و کاربردهای عملیزندگی انسان بالنده: پایهنماز و نیایش در بستر 

 دکتر فاطمه نصرتی1، دکتر باقر غباریبناب2

 چکیده

همین منظور متون باشد. بهشناختی نماز در زندگی انسان میهدف از پژوهش حاضر بررسی بافت و متن معنوی، دینی و عرفانی و روان

قرار گرفتند و پس از تحلیل محتوا، نتیجه بررسی قرآن و احادیث نشان دادند که نماز یك رابطۀ شناختی مورد بررسی دینی و عرفانی و روان

دهد که غیر از خدا را نپرستد و از غیر او کمك نطلبد و در مقابل عنوان بنده قول میصمیمی و همدالنه با خداست که در آن رابطه انسان به

عنوان ستون دین که در صورت قبولی سایر اعمال ت کند. احادیث به اهمیت این فرضیۀ دینی بهخواهد که او را به راه راست هدایاز خدا می

های دلبستگی ایمن به خدا و تأثیر آن در عمق نماز و محور نظریهشناختی حولکنند. مباحث روانشود، تاکید میانسان نیز پذیرفته می

آگاهی و حضور در برابر وجود متعالی به آگاهی انسان در لحظه و حضور قلبی فرد ذهن بر این، نظریۀکنند. عالوهارتباط همدالنه تاکید می

شد و عیار راجرز به اوج ریابی یونگ و نظریۀ انسان تماماشاره دارد و الگوهای رشد و کمال از قبیل نظریه خودشكوفایی مزلو و نظریه فردیت

دهند که برای افزایش کیفیت نماز الزم است که انسان به کنند و نشان میره میشكوفایی و آزاد شدن انسان از نیازهای سطح پایین اشا

دهندة بالندگی انسان در راستای تقرب به درجاتی از رشد معنوی نایل شود و در نهایت نظریۀ معراج روحانی حضرت نبی اکرم )ص( نشان

های تعالی بخش آن در کنندة نیروی معنوی نماز و ارزشبیینشوند، تخدا و درک لذت معنوی حاصل از آن که همگی در نماز خالصه می

 .باشدزندگی روزمرة انسان می

 : نماز، تعالی روح انسان، دلبستگی ایمن به خدا، معراج روحانیکلیدی کلمات

 

 

 

  

                                                           
 استادیار دانشگاه تهران1 

 استاد دانشگاه تهران2 
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ها و آیات قرآن: مورد داستان موسی و خضر در مطالعه روان انسان در پرتو داستان

 سورۀ کهف

 باقر غباری بناب1، فاطمه نصرتی2

 چکیده

های پژوهش کشف فرایندهای سازد. هدف از تحقیق حاضر بررسی روشها آشنا میهای قرآن ما را با روان انسانمطالعه و بررسی داستان

روانی و قوانین حاکم های تحلیل هرمنوتیكی برای استخراج حاالت آوری دادههای قرآنی و جمعروانی حاکم بر روان انسان در آیات و داستان

 های قرآن است.بر آن از داستان

 های انبیا    ماهیان بحر پاک کبریاهست قرآن حال

ها های سایر انسانی احوال انبیا و به طریق اولی حالتتوان داستان های قرآن را که گزارش دهندهدر این میان سوال این است که چگونه می

ده گذاری شهای ازلی که توسط کارل گوستاو یونگ پایهاز روانشناسی اعماق و یا روانشناسی صورتای نیز هست رمزگشایی نمود. شاخه

 اند. ای انجام داده است و تفسیرهای عرفانی قرآن نیز مطالب جالبی در این زمینه بیان داشتهکنندهاست در این زمینه تحقیقات امیدوار

شناختی بوده است که او در آن از روش هرمنوتیك استفاده مقدس بر مبنای روش پدیدارکارهای یونگ در متون دینی از جمله متن کتاب 

های قرآن روح بشری موج کرده است. الگوی هرمنوتیك، الگوی مهم در بررسی متون دینی است. فرض بر این است که در داستانمی

به وجود آمده است که در عمق وجود هر انسانی قرار دارند. دست آمده در آن از راه بینش و شهود و کالم وحی خورد و اطالعات بهمی

 کنند.داستان های قرآن به قول مولوی نقد حال ما هستند و کامال قوانین روانشناختی حاکم بر روان را بیان می

رآن که در آن داستان مالقات های قآید. در این مقاله یكی از سورهصورت خودآگاه در میالبته در انسان کامل این حاالت روانی کامال به 

گیرد. در مورد اصول تحلیل صورت زیبایی مطرح شده است همراه با رمزگشایی مورد تحلیل روانشناختی قرار میحضرت موسی و خضر به

 عنوان الگویی برای کارهای بعدی قرار گیرد.شود که این داستان بتواند بهآن توضیحات کافی داده می

 نسان، فرآیندهای روانی، داستان های قرآن، خضر، موسی، روش هرمنوتیك.: روان اکلمات کلیدی

 

  

                                                           
 استاد دانشگاه تهران1 

 استادیار دانشگاه تهران2 
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 نماز: سالمت روانشناختی 

 2سکینه عشاقی، 1طاهره گلستانی بخت

 چکیده 

نماز در اســالم جایگاه واال و اهمیت   هدف پژوهش بررســی رابطه بین نماز و ســالمت روان در مطالعات انجام شــده، بود.مقدمه و هدف: 

سیله             صرهای روحی موذی به و ستی که عن ست .به را سالم ا شی ا سرلوحه برنامه های تربیتی و پرور فراوان دارد و در راس همه عبادات و 

ــان ؛ای غمگین از هجران ؛از هبوط متاثرنباش ؛نماز   ــت برای فرزندان آدم که : ای انس ــان بیرون می روند و نماز نویدی اس نماز از روح انس

 .معراج مومن است

 مقاله و کتاب انجام شده است.  2۰این مقاله ، مروری و به روش کتابخانه ای و با بررسی بیش از روش: 

مطالعات نشـــان داده نمازگزارانی که جهت گیری مذهبی درونی دارند از ســـالمت روان باالتری برخوردارند. پژوهش های انجام یافته ها: 

سالمت روان مانن          صهای  شاخ شان داده که  سئولیت پذیری، میانه روی در نمازگزاران با جهت گیری مذهبی    شده ن سازگاری، تعهد، م د 

 درونی نسبت به سایرین باالتر بوده همچنین استرس، اضطراب، کم خوابی و افسردگی کمتری را تجربه میكنند.

ا تفكر و تعقل انجام گردد، موجب ارتقای نمازخواندن و اهمیت به نماز در صــورتیكه صــرفا مقلدانه و تعبدانه نباشــد و با ب  نتیجه گیری: 

ـئولین و سیاست گزاران فرهنگى جامعه، بایستی با توجه به جهت گیری مذهبی درونی افراد      سالمت روان می شود.  ـ ـد مس ـ بنظر مىرس

  برنامه هاى خاصى را در این راستا پیش بینى کنند.

 سالمت روانشناختی ، نماز ، مقاله مروری  کلمات کلیدی :

 

 

 

  

                                                           
 عضو علمی دانشگاه پیام نور1 

 کارشناس ارشد مدیریت2 
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 بررسی رابطه نماز و راهبردهای مقابله ای بر سازگاری زناشویی

 1زهرا مطلب

 چکیده 

در زنان خانه دار عضو دارالقرآن شهر  ییزناشو یسازگاربر مقابله با استرس  یراهبردهابررسی تاثیر  نماز و هدف از پژوهش حاضر  مقدمه:

 . بوده است 139۵در سال  قم

 نظورم ینبد.انجام شده است یاست که به روش همبستگ یفیتوص یا یشیآزما یرپژوهش از نوع مطالعات غ ینا روش مورد استفاده در روش:

امه پرسشن یلۀپژوهش  بوس ی. داده هاانتخاب شدنددر دسترس  یرینمونه گ یوهبه ش نفر از زنان خانه دار عضو دار القرآن استان قم 3۰۰

 2۰پرسشنامه نماز  (،198۵مقابله با استرس الزاروس و فولكمن ) یها سبكو پرسشنامه  (19۷6و ) ینراسپا یسؤال 32 ییزناشو یسازگار

  .قرار گرفتند یلو مورد تحل یجمع آورتوسط خود پژوهشگر ساخته شده است  سوالی 

 ی رابطه ییزناشو یبا سازگار  مساله محوردر شیوه  مقابله با استرس یراهبردهابین نماز و پژوهش نشان داد که  یها یافته : یافته ها

یی داشته زناشو یسازگار( همچنین شیوه اجتنابی نیز تاثیر منفی و معنادار بر sig=0.000,r=0.452بوده است.)مثبت و معنا دار 

 .(sig=0.001,r=-0.293( همچنین  در شیوه هیجان محورنیز رابطه معنادار و منفی مشاهده شد.)sig0.000,r=-0.361است.)

ای و نماز به طور معناداری قادر است سازگاری زناشویی را پیش بینی کند یافته های این پژوهش  مقابله یاستفاده از راهبردهاگیری:نتیجه 

 یت،رضا ،ییزناشو یرا کاهش داده بلكه سازگار یجانیه یآشفتگ یزانبا استرس نه تنها م نشان می دهد که استفاده از راهبردهای مقالبه ای 

 .کند یم یمتحك ینزوج یانرا در م یكپارچگیرو احساس  یندهد  و از ا یم یشافزا یزرا ن یرا در زندگ یکل یو شادکام

مقابله با استرس یراهبردها یی،زناشو یسازگار نماز،کلمات کلیدی:  

  

                                                           
 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی.دانشگاه آزاد اسالمی اراک1 
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 تاثیر گروه درمانی معنوی بر اضطراب مرگ سالمندان

 ، حمیدحجتی، گلبهارآخوندزاده  الهام نصیری ،  فائزه میری، سودابه آلوستانی

 چکیده

معنوی جهت _ترس و اضطراب مرگ یكی از رایجترین اضطراب ها در سنین باال می باشد که در این سن روش های مقابله مذهبیهدف: 

ان انی معنوی بر میزرود . لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر گروه درمحفظ اعتماد بنفس ،ارامش روانی ، احساس معنا و حس امید بكار می

 انجام گرفت. 139۴اضطراب مرگ سالمندان  در سال 

سالمند مراجعه کننده  به مرکز روزانه ی سالمندان شهر علی اباد کتول در دو گروه ازمون  3۰این مطالعه ی نیمه تجربی  بررسی  روش :

زار جمع اوری اطالعات پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر و نفر( با روش نمونه گیری  غیر تصادفی انجام گرفت .اب 1۵نفر( و کنترل ) 1۵)

بود. تجزیه تحلیل اطالعات توسط امار توصیفی )جداول میانگین و انحراف معیار( و امار استنباطی  MMSEپرسش نامه ی وضعیت شناختی

 ) ازمون تی  زوج و مستقل ( انجام گرفت.

(بود که از نظر اماری اختالف معنی داری ۷+۵/1( و گروه کنترل )۴/۷+6/3ن )میزان اضطراب مرگ قبل مداخله در گروه  ازمویافته ها :

( بود که از نظر اماری اختالف 2/۷ +۷/1(و در گروه کنترل )۴+9/1( بعد مداخله میانگین اضطراب مرگ در گروه ازمون )P=0/7نداشت .)

 (p=0/002معنی داری داشت .)

باتوجه به اثر بخشی گروه درمانی معنوی بر خلق ،انگیزه ،رفتار  افراد و همچنین گرایشی که افراد در  زندگی بدست خواهند  نتیجه گیری:

اورد، با افزایش سن به مراقبت های معنوی نیاز پیدا میكنند و میتوان ازین روش  به عنوان درمان کمكی در جهت کاهش اضطراب مرگ و 

 دگی سالمندان  استفاده نمود .همچنین ارتقای کیفیت زن

 اضطراب مرگ، سالمندان، گروه درمانی معنوی  کلمات کلیدی: 
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 نقش معلم دررونق بخشی به نماز

 محمدقدرتی1

  چکیده

عامل مهمی که درتربیت نقش اساسی وتعیین کننده داردمحیط آموزشی است که معلم چهره ی شاخص ونماینده ی برجسته آن است 

وتعلیم وتربیت درمرحله اول بایدمبتنی برتوحیدوخدامحوری باشدواصل تربیت رسیدن به خداشناسی میباشد مهمترین هدف از تعلیم و 

 تعلم و تربیت اسالمی، انس با خداوند و تالش برای تقرب به اوست و این یكی از مهمترین وجوه ممیزه تربیت دینی ـ اسالمی با انواع دیگر

وانشناسان معتقدند درایمان به خداوند نیروی خارق العاده وجوددارد که نوعی  قدرت معنوی به انسان متدین می بخشدنمازبه تربیت میباشد ر

معنی ارتباط وسخن گفتن مستقیم باخدای بزرگ است واین باالترین توفیقی است که یك جوان میتواندازآن برخوردارشوداست 

ل اسنادی وتوصیفی به نقش معلمان دررونق بخشی به نماز وهمچنین پیوندبین دانش آموزان درجستارحاضرنویسنده برآنست باروش تحلی

 ونمازبپردازد. اندیشه معلم همواره این است که زندگی بشر بر مدار ایمان، ارزش ها و کرامت های انسانی بگردد. تا بدین وسیله به شناخت

ربی برای تشویق دانش اموزان به نمازخواندن وحضوردرمساحداول بایدازخودشروع خداوند، شناخت مكتب الهی و راه کمال بینجامدمعلم یام

کند طبق تحقیقاتی که پاره ای ازروانشناسان کرده اندشاگردان دراکثرمواردازعمل معلم پیروی میكنندنه ازگفته ی وی ،محبت برای انسان 

زدارد تاثیرنیروی محبت وارادت درزایل کردن رذایل اخالقی  ازدل یك نیازطبیعی است چنانكه انسان به آب وغذانیازداردبه محبت نیزنیا

بنابراین معلم بایدبامحبت دانش آموزرابه سمت نمازومسجدبكشاندوازهیچ زورواجباری استفاده  ازقبیل تاثیرموادشیمیایی برروی فلزاست

یگیردویكی ازمشكالت جدی درمدارس عدم آگاهی دلزده میشودوازمسائل عبادی دوری میجویدوازآنهاکناره م نكنددراینصورت دانش آموز

مناسب دانش آموزان نسبت به مسائل دینی است واین ناشی ازفقدان برنامه ریزی درست درارائه مطالب تاثیرگذاروعدم تهیه محتوای 

ربیت عتدال رابشناسدوتامورآموزشی وپرورشی ونبودقالبهای مختلف هنری باموضوع نمازمیباشدومربی فهیم وتوانمندکسی است که مرزهای ا

 وسیاست ومدیریت خودرادرآن مرزهاسامان دهد.

 تربیت،معلم ،نماز، رونق،مسجد کلمات کلیدی:

 

  

                                                           
 اسالمی،دبیرآموزش وپرورش اصفهان)جلگه( دانشجوی کارشناسی ارشدفقه وحقوق1 
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 رابطه سالمت روانی ، وضعیت مذهبی و هوش معنوی

 قربان کیانی1

 چکیده

سازی، اضطراب و اختالل خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی(، های آن )جسمانیهدف این مطالعه بررسی رابطۀ سالمت روانی و مؤلفه

در شهر  1396آموزان شرکت کننده در مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز در تابستان سال هوش معنوی و وضعیت مذهبی در بین دانش

 . استاردبیل 

لیۀ . جامعه آماری تحقیق کاستاین تحقیق از نوع پیمایشی بوده و آزمون آماری آن همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون  :روش تحقیق

طبقه  -. روش نمونه گیری از نوع تصادفیاست 1396آموزان شرکت کننده در مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز در تابستان سال دانش

آموزان هر استان به تعداد مساوی، افرادی به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و از ای است، به طوری که از بین دانش

سؤالی سالمت  28ها از مقیاس آوری دادهنفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع 22۰بین پسران شرکت کننده در مسابقات 

( و برای سنجش 2۰۰8ن برای سنجش هوش معنوی از پرسشنامۀ هوش معنوی کینگ )( استفاده شد. همچنی199۷روانی گلدبرگ و هیلر )

 ( استفاده گردید. 1381وضعیت مذهبی از پرسشنامۀ  وضعیت مذهبی لطف آبادی )

اب، وهای جسمانی، اضطراب و اختالل خهای نشانه: نتایج به دست آمده نشان داد که بین وضعیت مذهبی و سالمت روانی )و مؤلفههایافته

های اضطراب و اختالل خواب و افسردگی( دار و بین هوش معنوی و سالمت روانی )و مؤلفهکارکرد اجتماعی و افسردگی( رابطۀ منفی معنی

آموزان را به طور دار وجود دارد. نتایج به دست آمده  همچنین نشان داد که تنها وضعیت مذهبی سالمت روانی دانشرابطۀ منفی معنی

 کند . ( پیش بینی میp≤۰۰/۰در سطح )معنی داری 

 های جسمانی، اضطراب وهای نشانهدار  بین وضعیت مذهبی و سالمت روانی )و مؤلفه: با توجه به رابطه منفی معنیبحث و نتیجه گیری

آموزان افسردگی( دانش های اضطراب و اختالل خواب واختالل خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی(  و هوش معنوی و سالمت روانی )و مؤلفه

  های روان شناختی آنان مورد توجه قرار گیرد.شرکت کننده در مسابقات قرآن، عترت و نماز، این عوامل باید در مقابلۀ با دشواری

  

                                                           
 دکتری روانشناسی تربیتی . دانشگاه فرهنگیان1 
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بررسی دیدگاه کارکنان شبکه و مرکزبهداشت شهرستان کالله در خصوص نماز و 

 استحکام روابط خانوادگی 

محمدرضا رحمدلی1، محمد دادی پور2، عابد نوری3، دکتر مهیار کلوی4، غالمرضا کریمی کیا5، محمد کریمی راد6 ، 
 مهدی رحمدل7، محمد دهقانی8، عبدالمجید قوامی9

 چکیده
نـمـاز در لـغت به معناى پرستش, نیاز, سجود, بندگى و اطاعت, خم شـدن بـراى اظـهـار بـندگى و اطاعت و یكى از فرایض دین  مقدمه:

 و عبادت مـخصوصى است که مسلمانان پنج بار در شبانه روز به جا مى آورند. 
نه احترام. نماز, داروى نسیان و وسیله ذکر خداوند است. نـماز یعنى خدمت و بندگى, فرمان بردارى, سر فرود آوردن و تعظیم کردن به نشا

یـعـنى پا را فراتر از دیدنى ها و شنیدنى  ;نـمـاز, رابـطه معنوى مخلوق با خالق است. نماز یعنى دل کندن از مـادیـات و پـرواز دادن روح
ن بستگی دارد. امروزه جوامعی موفق هستند که خانواده ها نهادن. خانواده کوچك ترین واحد اجتماع است که توانایی و بازدهی جامعه به آ

های موفق دارند. در واقع، جامعه چیزی جز بسط خانواده نیست. بسیاری از مشكالت اجتماعی و فرهنگی جهان غرب از بحران خانواده ناشی 
 شخصیت می اشاره کرد. که به فضای معنوی، محبت و باروری می شود. نماز از سه جهت بنیان خانواده را تقویت می کند

 هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه کارکنان شبكه و مرکزبهداشت شهرستان کالله در خصوص نماز و استحكام روابط خانوادگی می باشد. 

دند کارمند شاغل شبكه و مرکزبهداشت مشغول بكار بو  ۵6نوع مطالعه توصیفی بوده و تعداد نمونه مورد مطالعه شامل مواد و روش ها: 
جمع آوری شده است .تجزیه  1396بررسی گردید که داده های مربوطه با توجه به اهداف مطالعه بوسیله فرم جمع آوری داده ها در سال 

 انجام شده است. spss ver 22و تحلیل داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و بوسیله نرم افزار آماری 

تحصیالت %۷/13دارای تحصیالت عالی بودند. %3/8۴سال می باشد  ۵۰الی  2۰میانگین و انحراف معیار سنی افراد تحت مطالعه  نتایج:
افراد تحت مطالعه اعتقاد داشتند که نماز می  % ۷۰ساکن روستا می باشند  %2۵//۵آن ساکن شهر و  %۵/۷۴سیكل  بودند که  %2دیپلم ، 

تاثیرات نماز -افراد معتقد بودند سایر موارد شامل )تبلیغ ارزشهای نماز %3۰روابط خانوادگی  داشته باشند ،  تواند نقش مهمی در استحكام
 جایگاه نماز خواندن در سالمت روان انسان و در روابط اجتماعی تاثیر فراوانی دارد  پس باید آموزش های الزم داده شود.–خواندن

ام شده و نتایج بدست آمده از آن ، به نظر می رسد غنی سازی برنامه های فرهنگی در خصوص باتوجه به بررسی انجبحث و نتیجه گیری:
 نمازخواندن می تواند تاثیر مناسبی داشته باشد و نیز برگزاری کالس ها و دوره های آموزشی و بازگو نمودن موضوع نماز می تواند در روند

 اشدبهتر شدن فرهنگ نماز در بین کارکنان ادارات موثر ب
  کالله-سالمت روان-نماز  کلمات کلیدی:

                                                           

 کارشناسی .دانشگاه آزاد گالیكش –مدیریت دولتی *1 

 کارشناس مبارزه با بیماری ها2 

 دانشجوی دکتری مدیریت . دانشگاه ازاد علی آباد کتول3 

 پزشك عمومی4 

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی5 

 دانشجوی فوق دیپلم حسابداری . دانشگاه آزاد کالله6 

 جوی دکتری مدیریت. دانشگاه ازاد علی آباد کتولشدان7 

 دیپلم8 

 کارشناسی ارشد ارتقای سالمت . دانشگاه تهران 9
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 بررسی وجود نماز در اسالم یا در تمامی ادیان الهی )نماز در ادیان ابراهیمی(

 1فاطمه سیف

 چکیده

ارند دتمامی پیامبران از جانب خداوند مبعوث شدند و به هدایت انسان ها پرداخته اند؛ یعنی تمامی پیامبران یك     منبع با سرمنشا الهی 

و رسالت همگی آنان، هدایت بشر به سوی خداوند) یكتا پرستی و توحید( و دوری از شرک و تالش برای زنده نگه داشتن اخرت و یاد معاد 

 و معنا دادن به زندگی آدمی را عهده دار بودند.

از جانب  خداوند دستورات و معجزات خاصی هرکدام از پیامبران با توجه به مقتضیات زمان در هر دوره و نیاز جوامع بشری در هر عصری، 

 مبه همراه داشتند به گونه ای که حتی بعضی از پیامبران دارای شریعت       بودند و از جانب خداوند کتاب قوانین و دستورات را برای مرد

به ا انسان نسبت به دین، تكریم و عمل شرح می دادند و سایر پیامبران وظیفه تبلیغ      ادیان گذشته را دارند و یكی از وظایف بسیار مهم

حكام و سنت ان است.  از سوی دیگر، در همه ادیان احكام و سنت های خاصی وجود دارد که عمل به آنها واجب و یا مستحب است که به 

رکند، از این روی پیروان آناصورت نماز، نیایش، دعا و ... انجام می شود، این قوانین در ادیان ابراهیمی تا حدودی مشابه و در مواردی  مشت

ن، گاه به صورت دعا به درگاه خلق راز و نیاز می کنند و برخی به صورت    نماز که به معنای همان دعاست، رکوع و سجود برپامی کنند. ا

رهر صورت انجام احكاما به طور اجمالی ممكن است در ساختار و یا    عمل و یا کیفیت انجام فریضه نماز تفاوت هایی وجود داشته باشد، د

 م و سنت های پیامبر)ص(، حضرت عیسی)ع( و حصرت موسی)ع( و... سپاس گزاری درگاه خداوند بوده و دعا و نیایش محسوب 

می گردید و بمانند طلب عفو، رحمت و بخشش خداوند می باشد و آثار دینی و مادی و معنوی فراوانی بر جسم و روح فرد و اجتماع دارد. ا

 ین خواست پیروان ادیان است که در قالب دعا، نیایش و نماز تبلوریافته و صورت های متفاوتی دارد.ین مهم تر

در این پژوهش سعی شده که با بررسی متون تاریخی و اسناد و مدارک و قرآن کریم و تقاسیر آیات به   تاریخچه و فلسفه نماز در ادیان ال

 هی پرداخته شود.

 نماز، ادیان الهی، تاریخچه نماز، عبادت، پیامبران کلمات کلیدی: 

  

                                                           
  کارشناسی . دانشگاه الزهرا1 
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 نماز شناختی روان مبانی

 1فرشته قاضی پور

 چکیده 

 از آنجا که خداوند هدف خلقت انسان را عبادت خود معرفی میكند  )ما خلقت الجن واالنس اال یعبدون ( تا از آن طریق او را به کمال مطلق

برساند زیرا که کمال مطلق خداست ونماز یاد خداوعبادت خدا وشرکت در کاروان هستی به سوی خداست واستمرار وتمرین عبودیت در هر 

ت .انسان با این تمرین ضمن پاک شدن از پلیدی ها به ارامش روحی وروانی می رسد که در سایه آن جامعه نیز صالح وسالم شبانه روز اس

خواهد شد .با عنایت به این که یكی از نشانه های حكومت صالحان اقامه نماز است وخداوند در قران دستور می دهد که هر گاه حكومتی 

نید )الذین ان مكناهم فی االرض واقام الصلوه (امروز که در سایه تشكیل حكومت جمهوری اسالمی ایران این تشكیل دادید نماز را اقامه ک

 امكان فراهم شده است بر هر مسلمانی فرض است که در زمینه سازی اقامه این فریضه تالش نماید. 

وسعی شده تا به واال بودن .سالمت روان انجام شده است این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین اهمیت دادن به نماز با جهت گیری مذهبی و

دین نسبت به علم اشاره شود. اینكه اثبات گردد دین چون از طرف خداوند است ، ریشه در فطرت دارد ،خالیی در آن یافت نمی شود اما 

ته را باید در نظر داشت که دین وعلم در در علم چون به کوشش بشر بوجود آمده هنوز نكات حل ناشده ای در ان یافت می شود .اما این نك

کنار هم مانند دو بال نیرومند هستند که انسان را به سوی کمال مطلق رهنمون مس سازد .حتی تا جایی که در ایین ما آمده است :کل 

لكه مورد تایید دین است ،ب حكم به العقل حكم به الشرع ؛یعنی هر آنچه که علم ؛به طور مسلم به آن می رسد قطعا وبه طور یقین ،نه تنها

 دین قرن ها قبل ودر زمان تكمیل یعنی ظهور اسالم از آن مسئله علمی ، اطالع داده است .

انسان در خالل زندگی روزمره لحظه به لحظه با استرس و فشارهای گوناگون موضوع سالمت روان از مهمترین مباحث علم پزشكی است 

سازد. برقراری و جسمی وی را کاسته و زمینه را برای بیماریهای خطرناک روانی و جسمی فراهم می شود که تدریجاً قوای روحیمواجه می

ارتباط با منبع و سرچشمه هستی و استمداد از او به ترمیم قوای روحی انسان کمك نموده و باعث تسكین بسیاری از گرفتاریها و رنجوریهای 

های ذکر اند، و نماز از جمله راهباط با خدا را برای انسان همانند آب و اکسیژن ضروری دانستهگردد، از این رو برقراری ارتروانی می -روحی

در این جا به بررسی تاثیر نماز که شكوهمند ترین جلوه های  .و یاد خدا و بهترین راه حضور در محضر او و ارتباط با منشاء هستی است

موضوع به مطالب راهبردی نیز اشاره گردیده است . امید است توانسته باشیم با  مذهبی است بر سالمت روان پرداخته شده وضمن بیان

 . استعانت خداوند متعال گامی در جهت پیشبرد اهداف عالیه ی دین )اسالم ( وعلم برداشته باشیم

  

                                                           
 آموزش وپرورش میامی1 
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تحلیلی برعلل پیدایش و مالحظات ویژه مطالعات و تحقیقات در زمینه اثر بخشی 

 ال روانینیایش بر اعتالء و اعتد

 1روشنک خدابخش پیرکالنی

 چکیده

ت. به عبارتی اس پدیدآیی مطالعات و تحقیقات در زمینه اثر بخشی نیایش بر اعتالء و اعتدال روانیمقصود این مقاله نگاهی تحلیلی بر علل 

در این مقال می خواهیم بدانیم حكمت این دسته از مطالعات که در جستجوی اثرات باورهای دینی و نیایش پروردگار و تبعات روانی و 

شخصیتی آن است اصوالً چه می باشد و چه مالحظات ویژه ای باید در راستای اینگونه تحقیقات وجود داشته باشد که مجموعه چنین 

 هائی بتواند بخشی از نیاز های فعلی نظری و زمینه های به کاربسته و کاربردی را پاسخگو بوده نتایج مؤثرتری را حاصل نماید.بررسی 

 روش این مقاله صرفاً تحلیلی است و از مستندات کتابخانه ای برای آن استفاده شده است.

نیایش در پژوهش های روان شناسی در محققان به ویژه پژوهشگران  یافته های این مقاله نشان می دهد توجه به مضامین دینی از جمله

ایرانی زیاد و قابل توجه بوده ، و بسیار ضروری می باشد در اینگونه از بررسی ها ضمن توجه به به اصالت مفاهیم و نظریات دینی و علم 

ائی تدقیق شود ، بطوری که در ورطه برداشت های روانشناسی، و تفاسیر نتایج اینگونه مطالعات به نحوه برداشت از چنین دستآورده

 اومنیستی ، غربزده ، الئیك ، تحریف شده و زبون اندیشانه قرار نگرفته ، و به روبناها اکتفا نشود.

  -بهداشت روانی و نیایش –مطالعات نیایش   کلمات کلیدی:
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3۷ 

 

 

دختران دانشجو  با تاثیر نماز بر بهزیستی روانشناختی و تنظیم خلق اجتماعی در 

 سطح فعالیت بدنی متفاوت

 2پروانه شمسی پور دهکردی، 1فاطمه نجفیان

 چکیده 

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر نماز بر بهزیستی روانشناختی و تنظیم خلق اجتماعی دانشجویان دختر با سطح فعالیت  هدف:

 بدنی متفاوت بود. 

نفر ورزشكار  81نمونه آماری را  . داد تشكیل تهران الزهرا دانشگاه از( 18-3۵)سنی  دامنه با دانشجویان را پژوهش این آماری جامعه روش:

نفر غیرنمازگزار( تشكیل داد. روش نمونه گیری از نوع 29نفر نمازگزار و  26نفر غیرورزشكار ) ۵۵نفر غیرنمازگزار( و  ۴1نفر نمازگزار، و  ۴۰)

ورود به مطالعه بود. ابزار ارزیابی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامه تنظیم خلق وخوی در دسترس و بر اساس معیارهای 

 اجتماعی بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس دو عاملی و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.

ین لیت بدنی معنادار نبود. میزان بهزیستی روانشناختی بیافته ها برای متغیر بهزیستی روانشناختی نشان داد اثراصلی سطح فعا ها:یافته

 دختران دانشجو فعال و غیرفعال متفاوت نیست. مقایسه میانگین ها نشان داد میانگین بهزیستی روانشناختی جوانان نمازگزار و غیرنمازگزار

گین تنظیم خلق اجتماعی افراد نمازگزار و غیرنمازگزار ورزشكار باالتر از جوانان غیرورزشكار بود. برای متغیر تنظیم خلق اجتماعی بین میان

د وتفاوت وجود نداشت. مقایسه میانگین ها نشان داد خلق و خوی اجتماعی جوانان نمازگزار ورزشكار باالتر از جوانان غیرنمازگزار ورزشكار ب

 (.>۰۵/۰pزگزار بود)همچنین خلق و خوی جوانان نمازگزار ورزشكار باالتر از جوانان غیرورزشكار و غیرنما

اقامه نماز و داشتن سبك زندگی فعال می تواند بر افزایش تنظیم خلق و خوی اجتماعی و بهزیستی روانشناختی دختران  گیری:نتیجه

 دانشجو تاثیرگذار باشد.

 نماز، بهزیستی روانشناختی، تنظیم خلق اجتماعی، دختران دانشجو، فعالیت بدنی. کلمات کلیدی:

 

                                                           
 .*دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا  )س(، تهران، ایران1 

 استادیار گروه رفتار حرکتی دانشكده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا  )س(، تهران، ایران.2 

  نویسنده مسئول: کارشناس ارشد دانشكده علوم ورزشی دانشگاه الزهرا تهران   *
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 باورهای دینی و گرایش به اقامه نماز در بهزیستی روانی بررسی نقش

 2، پروانه رادمهر1خدامراد مومنی

 چکیده

باشد، لذا کوشش برای ایجاد یك بستر مناسب برای داشتن زندگی سالم و بدون های فرد سالم میداشتن بهزیستی روانی یكی از ویژگی

شود، چرا که توجه به بهزیستی روانی و ایجاد محیطی آرام و به های جسمی نمیبیماری و تنش فقط محدود به پیشگیری و درمان بیماری

تر ای بیشدرمانی معتقد هستند که درمان ریشهدور از تنش درونی نیز دارای اهمیت و درخور توجه است. امروزه اکثر متخصصان روان

رهای دینی و البته گرایش به اقامه نماز در بهزیستی روانی فرد و های روانی در مذهب و معنویت نهفته است. لذا، تأثیر دین و باوبیماری

توان در پرتو دین و باورهای دینی و اقامه نماز به دهنده آن است که میجامعه بسیار مهم و ارزشمند است. مرور مطالعات انجام شده نشان

تمام  ای که بتواندگونهای درآورد بهلم و سرزنده در هر زمینهیك آرامش روانی دست یافت و انسان معتقد و پایبند به دین را به یك فرد سا

های خود را شكوفا کرده و در جهت زندگی با معنا و هدفمند گام بردارد. این مطالعه مروری است بر مطالعات انجام شده پیرامون توانایی

 ها با بهزیستی روانی. باورهای دینی و گرایش به اقامه نماز و رابطه آن

 باورهای دینی، بهزیستی روانی، گرایش به اقامه نمازت کلیدی: کلما

  

                                                           
 شناسی، دانشكده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانگروه روان دانشیار 1
 شناسی، دانشكده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران)نویسنده مسئول( دانشجوی دکتری روان 2
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 نماز در طالب هنگام به آگاهی ذهن در اسالمی زندگی کیفیت نقش

 4، دکتر محمد مهدی شمسایی3علیرضا سنگانی، *2ناهید رامک ،1عباس سنگانی

 چکیده

مناجات را می توان به عنوان یكی از عوامل اساسی بهداشت روانی به طور اجمالی کیفیت روابط معنوی توسط فرایضی همانند نماز و مقدمه: 

 در نظر گرفت.

 است. نماز هنگام به آگاهی ذهن در اسالمی زندگی کیفیت نقش هدف:با عنایت به مطلب فوق هدف پژوهش حاضر بررسی

طالب مرد حوزه ی علمیه  تمامی را حاضر پژوهش آماری جامعه. است همبستگی/ رگرسیون نوع از توصیفی پژوهش این انجام روش:روش

در این  .شدند انتخاب نمونه 168غیرتصادفی دردسترس  گیری نمونه روش از استفاده با پژوهش طرح به توجه با گرگان تشكیل دادند و 

 ذهن امهپرسشن تكمیل همچنین کنتاکی استفاده شد، آگاهی ذهن هایمهارت اسالمی و پرسشنامه زندگی کیفیت ی پژوهش از پرسشنامه

 بود. دعا و نماز اجابت هنگام در خود رفتاری و روانی حاالت گرفتن نظر در با آگاهی توسط طالب

آگاهی به هنگام نماز نقش اساسی دارا می باشد.  ذهن در اسالمی زندگی کیفیت مجموع در که است آن از حاکی آزمون این نتایجیافته ها: 

 ( توان پیش بینی19/۰خود ) با ( و در گام نهایی ارتباط22/۰خداوند ) با (، ارتباط2۴/۰اسالمی ) زندگی کیفیت مولفه یبه طور جزیی 

 ( افزایش دادند. ۴1/۰آگاهی به هنگام نماز را طور کلی به ) ذهن

یل ا مسانتیجه گیری: به طور کلی این پژوهش نشان داد که حوزه ی معنویت و دیداری و به طور ویژه سبك زندگی اسالمی سبب ارتق

 شناختی همانند ذهن آگاهی می گردد و همچنین در سطح باالتر تاثیرات بر روی بهداشت روانی طالب می گذارد.

 کیفیت زندگی، ذهن آگاهی، دینداری، طالب.کلمات کلیدی: 

 

  

                                                           
 طلبه ی سطح دوم حوزه ی علمیه قم1 

 آزاد واحد بندرگزکارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه 2 

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد ساری3 

 ایران پزشكی علوم دانشگاه معنوی سالمت تحقیقات مرکز4 

 



 

۴۰ 

 

بررسی رابطه نگرش و التزام عملی به نماز با خودآگاهی و بهزیستی روانشناختی 

 کردستان سنندجدانشجویان دختر دانشگاه 

 4، آرزو یاری3، زینب علیزاده 2، سارا تواضعی1امید عیسی نژاد

 چکیده

 هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نگرش و التزام عملی به نماز با خودآگاهی و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان است. هدف:

نفر به روش  3۴6بود که طبق جدول مورگان  1396جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه کردستان در سال تحصیلی  روش:

ها پرسشنامه نگرش و التزام عملی به نماز )انیسی و آوری دادهگیری در دسترس از دانشجویان دختر انتخاب شدند. به منظور جمعنمونه

( پاسخ دادند. 199۷چنین پرسشنامه خودآگاهی )کوپر،( و هم1989ه بهزیستی روانشناختی فرم کوتاه )ریف، (، پرسشنام1389همكاران، 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. spssافزار آمده بر اساس ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون توسط نرمهای به دستداده

 ملی به نماز با خودآگاهی و بهزیستی روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد.نتایج پژوهش نشان داد که بین نگرش و التزام ع ها:یافته

وان و ر گردد مراکز آموزشی برای ارتقا سالمتبا توجه به نقش نماز در بهزیستی روانشناختی و خودآگاهی، پیشنهاد میگیری: نتیجه

 .بینی کننداستا پیشهایی را در این رخودآگاهی به آموزش های معنوی توجه نمایند و برنامه

 التزام عملی به نماز، بهزیستی روانشناختی، خودآگاهی، نگرشکلمات کلیدی: 

 

 

 

  

                                                           
                                  . استادیار گروه مشاوره، دانشكده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج )نویسنده مسئول(                           1 

 . دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مشاوره، انجمن علمی مشاوره دانشگاه کردستان2

 . دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مشاوره، انجمن علمی مشاوره دانشگاه کردستان3

 . دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مشاوره، انجمن علمی مشاوره دانشگاه کردستان۴
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 واناننوج در مخالف جنس با روابط به نگرش با نماز به عملی التزام بین رابطه بررسی

 دبیرستان ساله18 تا16 پسر و دختر

 سمیه فیروزی 1، دکتر آناهیتا خدابخشی کوالیی 2، وجیهه حامدی3

  چکیده

 18 تا16 پسر و دختر نوجوانان در مخالف جنس با روابط به نگرش با نماز به عملی التزام بین رابطه بررسی، منظور به حاضر پژوهش :هدف

 . شد انجام شهرری های دبیرستان دوم دوره ساله

 دوم دوره یمتوسطه مدارس آموزان دانش یکلیه شامل آماری یجامعه. باشدمی ایمقایسه -علی نوع از توصیفی پژوهش این روش :روش

 ایطبقه گیرینمونه یشیوه به پسرانه و دخترانه یمدرسه ده میان از که بود، آموز دانش 36۴ شامل آماری نمونه و ۵۴۵8 تعداد به شهرری

 شیخ) مخالف جنس با رابطه به نگرش و( 1389آباد، نصر و نویدی انیسی،)نماز به عملی التزام یپرسشنامه دو سپس. شدند انتخاب تصادفی

 همبستگی و F آزمون توسط تحقیق هایفرضیه به توجه با هاداده. گرفتند قرار استفاده مورد پژوهش ابزار عنوان به( 138۷ دیگران، و دارانی

 . گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد پیرسون

 سرپ و دختر نوجوانان در مخالف جنس با رابطه به نگرش و نماز به عملی التزام بین مجموع در داد نشان آماری هایآزمون نتایج :هایافته

 . دارد وجود داری معنا ارتباط شهرری های دبیرستان دوم دوره ساله 18 تا16

 اهتمام و التزام:  هایمقیاس در سوم، یفرضیه خصوص در. گرفت قرار تایید مورد پژوهش دوم و اول یفرضیه نتیجه در :گیرینتیجه

 مشاهده معناداری اجتماعی، هایآسیب و نماز در قلب حضور و مراقبت عاطفی، روانی، آسیبهای و تحصیل مشكالت نماز، انجام برای جدی

 و فردی زندگی در نماز اثربخشی مقیاسهای، در. هستند یكسانی نگرش دارای هامقیاس این در پسران و دختران که معنا این به نشد،

 نماز، به التزام کل نمره و رابطه کل نمره و خانواده روابط به آسیب آینده، مشترک زندگی به آسیب مستحبات، به عمل و توجه اجتماعی،

 توجه با .نیستند یكسانی نگرش دارای هامقیاس این در پسران و دختران که معنا این به. شد مشاهده پسران و دختران بین دار معنا تفاوت

 دانش رد مخالف جنس با روابط از کننده پیشگیری ی¬مولفه عنوان به تواندمی نماز به عملی التزام رسدمی نظر به پژوهش این نتایج به

 . شود محسوب پسر و دختر آموزان

 .نوجوان نماز، مخالف، جنس به نگرش ، نماز به عملی التزام :کلیدیکلمات

  

                                                           
 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، گروه روانشناسی، دانشكده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایران  )نویسنده مسئول(  - 1
 دکترای مشاوره/ استادیار، گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشكده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران  - 2
   انسانی ، دانشگاه چمران، اهواز، ایران علوم دانشكده تربیتی، علوم و شناسی روان سی بالینی، گروهروانشنا -دانشجوی دکترا - 3



 

۴2 

 

 در خدا با ارتباط میزان بر عبادی اعمال انجام و نماز به والدین پایبندی تاثیر

 دانشجویان

 3، زهرا نقش2، زهرا هاشمی1سارا حیدری

 چکیده

خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی، نقش بسزایی در شكل گیری و تقویت باور های دینی در فرزندان دارد. هدف پژوهش 

دانشجویان می باشد. جامعه آماری پژوهش،  در خدا با ارتباط میزان بر عبادی اعمال انجام و نماز به والدین پایبندی حاضر بررسی تاثیر

نفر از میان آن ها به روش نمونه 18۴دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر تهران و والدین آن ها می باشد که نمونه ای به تعداد 

( و والدین آن ها به پرسشنامه 1388)میردرکوندی، گیری در دسترس انتخاب شده اند. دانشجویان به پرسشنامه عقالنیت دینی 

( پاسخ داده اند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش، از روایی و پایایی مناسب برخوردار 1388دینداری )خدایاری فرد، 

  کنندگی بینی پیش قدرت دینی اعمال و نماز برپایی به پدران و مادران پایبندی که می دهد نشان رگرسیون از حاصل هستند. نتایج

دارد؛ به این معنا که تقید هر بیشتر والدین به برپایی نماز و انجام اعمال عبادی،  تاثیر  خداوند با ارتباط در را دانشجویان ارتباط

  .باشد می رت قوی مادران کنندگی بینی پیش نقش  بتا، ضرایب  به توجه با مستقیم بر میزان ارتباط با خدا در فرزندان دارد. همچنین

 : نماز، والدین، اعمال عبادی، ارتباط با خداکلمات کلیدی

 

  

                                                           
 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا  1
 Z.hashemi@alzahra.ac.ir، استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا 2
 Z.naghsh@ut.ac.ir، استادیار دانشگاه تهران 3
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 بزرگ تهران ندامتگاه زندانیان روان سالمت بر دینی آموزهای و نماز تاثیر

 میثم شیرعلیان1 

 چکیده

 هنمون:  روش. شد اجرا تهران بزرگندامتگاه  زندانیان روان سالمت بر دینی های آموزه و نماز تاثیر بررسی منظور به حاضر پژوهش:  هدف

 ردهک شرکت دینی های آموزه و نماز آموزشی های کالس در که زندانیانی بین از تصادفی صورت به که بود زندانی از نفر 3۰ شامل پژوهش

 ها یافته اساس بر:  ها یافته.  بود 28 (GHQ) روان سالمت پرسشنامه پژوهشی ابزار. بود همتا گروه عنوان به عادی زندانی 3۰ نیز و بودند

 و اضطراب. بودند برخوردار بهتری روان سالمت از همتا گروه با مقایسه در بودند دینی های آموزه و نماز مفاهیم آموزش تحت که زندانیانی

 وانستهت دینی و نماز های آموزه که داد نشان پژوهش نتایج:  گیری نتیجه. گردید ارزیابی کنترل گروه از کمتر آزمایش گروه در افسردگی

 گردد. زندانیان افسردگی و اضطراب کاهش باعث
زندانی ، روان سالمت نماز،:کلیدی کلمات  

 

  

                                                           
 دانشجوی کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار1 

 



 

۴۴ 

 

 شناختی و پیشرفت تحصیلیروان گرایش به نماز، بهزیستیبررسی روابط ساختاری 

 آموزاندانش 

 1فاطمه عشورنژاد

 چکیده

جام شد. طرح انآموزان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانشبینی بهزیستی رواندر پیش نمازگرایش به  این پژوهش با هدف تعیین سهم عامل

نفر بود که از میان  21۰۰های شهر رامسر با حجم آموزان دبیرستاناین پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن کلیه دانش

شناختی ریف و مقیاس ها از مقیاس بهزیستی روانآوری دادهد. برای جمعنفر انتخاب شدن 3۰۰ای آنان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه

آموزان نیز به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی آنان به کار گرفته شد. برای تقید به نماز پناهی استفاده گردید و معدل پایان سال دانش

ها نشان داد که اده شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهاستف Amosها از آزمون تحلیل مسیر و از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

آموزان رابطه ساختاری وجود دارد و گرایش به نماز بصورت مستقیم شناختی و پیشرفت تحصیلی دانشگرایش به نماز، بهزیستی روان بین

 نماز و برقراری ارتباط با خدا در دانش آموزان باعثشناختی( با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. گری بهزیستی روانو غیرمستقیم )با میانجی

 شود.شناختی نیز باعث بهبود عملكرد تحصیلی میشناختی آنان شده و بهزیستی روانبهبود بهزیستی روان

 ازروابط ساختاری، گرایش به نمشناختی، پیشرفت تحصیلی، بهزیستی روان:  کلمات کلیدی

  

                                                           
 دکتری روانشناسی تربیتی . دانشگاه خوارزمی،مدرس موسسه آموزش عالی رحمان رامسر1 

 



 

۴۵ 

 

 آورینماز و تقویت تاب

 2سید علیرضا میرمعینی، 1فاطمه سادات میرمعینی

 چکیده

مقاله روش انجام  د.باشمیآوری دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات شهر کرمانشاه پژوهش نماز و تقویت تاب این موضوع

 9۵-9۴دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات که در سال تحصیلی  کلیه دانشجویان. جامعه آماری توصیفی به روش پیمایشی است

های نفر انتخاب شد و به پرسشنامه 2۰۰ای تعداد گیری طبقهبرای انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه. باشداند میمشغول به تحصیل بوده

  SPSS نرم افزار به کمك هادادهتجزیه و تحلیل ( پاسخ دادند. 2۰۰3ون )آوری کانر و دیویدس( و تقویت تاب1391زاده )نماز  بابالن و رجبی

پژهش( با استفاده از ضریب  )آزمون آماری فرضیه آمار استنباطی های آمار توصیفی وها از روشبرای تجزیه و تحلیل داده انجام شده است.

 آوری وجود داشت. با توجه به نتایجاداری بین نماز و تقویت تابها نشان داد که ارتباط معن. یافتهاستهمبستگی پیرسون پرداخته شده 

از ای به فریضه نمشود مسؤولین اهتمام ویژهآوری دانشجویان پیشنهاد میها تأثیر نماز در ارتقا تابپژوهش حاضر و نقش محوری دانشگاه

 باشند. ز به زیباسازی ظاهری و باطنی نماز و نمازخانه داشتهداشته و همراه با دانشجویان به استقبال نماز رفته و توجه خاص )نمادینی( نی

 آوری و دانشجویان.نماز، تقویت، تاب کلمات کلیدی:

  

                                                           
 کارشناسی ارشد مشاوره ، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات کرمانشاه1 
 آزاد واحد علوم تحقیقات اردبیلکارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه 2 
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 زدایی از جامعه؛ بررسی تفسیر و کارکرد مفهوم غصب آسیب اندیشه و نماز

 2سمانه سادات سدیدپور، 1مریم صف آرا

 چکیده

پذیرش  است که  اسالمی یكی از کلیدی ترین اندیشه های  غصب  است. مراحل دین پژوهیمفهوم شناسی موضوعات اخالقی از مهم ترین  

در آنجا، جایز نبوده و  نماز دیگری و اقامه نماز ، تصرف مكانبنا به فتوای مراجع بر محور این اندیشه می چرخد.اسالمی بیشتر آموزه های 

نیز جایز دانسته نشده است. و   می کند، غصب مكان هایی که دولت ظالم آنها رادر خواندن  نماز کرد و حتی را اعاده نماز بنابر احتیاط باید

از آنجا که در شریعت اسالم نماز ستون دین است و اولین عملی که از مسلمان خواسته می شود نماز است، با توجه به حرمت غصب، اهمیت 

 به شكلپژوهش مفهوم غصب است. روش ن پژوهش، بررسی مفهوم شناسیِ هدف ای احترام به حق مالكیت فردی را می توان تبیین کرد.

. واژه پژوهی به معنی جمع آوری، بررسی و تحلیل دیدگاه لغت شناسان و متخصصان؛ 1مراحل مفهوم شناسی است:  تحلیل کیفی و بررسی

. استخراج تعریف به معنی مشخص کردن 3 در تعریف؛ ثر. مفهوم پژوهیِ دینی به معنی بررسی متون دینی و استخراج ویژگی های مو2

 .. تحلیل و تبیین تعریف با بررسی ابعاد موضوع شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی۴مولفه های اساسی تعریف و مناسبات آن ها؛ 

منحصرا ، آن را ود اگر چیزی را که ساخته می شیافته ها نشان می دهد نماز به حقوق مالكیت فردی احترام می گذارد و این نیست که 

آن چیز در عین حال نتیجه زحمات جامعه نیز محسوب می شود. بنابراین چیزی که تولید می شود، هم  چرا کهمحصول کار فردی بدانیم 

 د. در اسالم، باید به افراد برای داشته هایشان احساس امنیت داده شود و  ایشان به میل خومحصول کار فرد است و هم محصول کار جامعه

 از داشته هایشان را صرف امور جامعه کنند.  یك پنجم
 معه، غصب، نمازآسیب، امنیت. جا کلمات کلیدی:

  

                                                           
  دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، استادیار پژوهشكده زنان دانشگاه الزهرا)س( تهران1 

  دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران2 

 
 



 

۴۷ 

 

تاثیر نماز بر بهزیستی روانشناختی و تنظیم خلق اجتماعی در دختران دانشجو  با 

 سطح فعالیت بدنی متفاوت

 2پروانه شمسی پور دهکردی، 1فاطمه نجفیان

 چکیده 

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر نماز بر بهزیستی روانشناختی و تنظیم خلق اجتماعی دانشجویان دختر با سطح فعالیت  هدف:

 بدنی متفاوت بود. 

ر نفر ورزشكا 81نمونه آماری را  . داد تشكیل تهران الزهرا دانشگاه از( 18-3۵)سنی  دامنه با دانشجویان را پژوهش این آماری جامعه روش:

نفر غیرنمازگزار( تشكیل داد. روش نمونه گیری از نوع 29نفر نمازگزار و  26نفر غیرورزشكار ) ۵۵نفر غیرنمازگزار( و  ۴1نفر نمازگزار، و  ۴۰)

در دسترس و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه بود. ابزار ارزیابی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامه تنظیم خلق وخوی 

 ی بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس دو عاملی و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.اجتماع

یافته ها برای متغیر بهزیستی روانشناختی نشان داد اثراصلی سطح فعالیت بدنی معنادار نبود. میزان بهزیستی روانشناختی بین  ها:یافته

قایسه میانگین ها نشان داد میانگین بهزیستی روانشناختی جوانان نمازگزار و غیرنمازگزار دختران دانشجو فعال و غیرفعال متفاوت نیست. م

ار زورزشكار باالتر از جوانان غیرورزشكار بود. برای متغیر تنظیم خلق اجتماعی بین میانگین تنظیم خلق اجتماعی افراد نمازگزار و غیرنمازگ

خلق و خوی اجتماعی جوانان نمازگزار ورزشكار باالتر از جوانان غیرنمازگزار ورزشكار بود  تفاوت وجود نداشت. مقایسه میانگین ها نشان داد

 (.>۰۵/۰pهمچنین خلق و خوی جوانان نمازگزار ورزشكار باالتر از جوانان غیرورزشكار و غیرنمازگزار بود)

اقامه نماز و داشتن سبك زندگی فعال می تواند بر افزایش تنظیم خلق و خوی اجتماعی و بهزیستی روانشناختی دختران  گیری:نتیجه

 دانشجو تاثیرگذار باشد.

 نماز، بهزیستی روانشناختی، تنظیم خلق اجتماعی، دختران دانشجو، فعالیت بدنی. کلمات کلیدی:

 

  

                                                           
 .*دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا  )س(، تهران، ایران1 

 دانشكده علوم ورزشی،   دانشگاه الزهرا  )س(، تهران، ایران.استادیار گروه رفتار حرکتی 2 

  نویسنده مسئول: کارشناس ارشد دانشكده علوم ورزشی دانشگاه الزهرا تهران   *
 



 

۴8 

 

 و خوان نماز دانشجویان در هویت و انسجامی خودشناسی عرفانی، تجارب مقایسه

 خوان نماز غیر

 3سیمین ایپچی حق ، 2سید علی دربانی ، *1اهلل زادهنوشین فتح

 چکیده

دهد و یكی از بهترین راه های پیشگیری و حتی ها عبور میها و خیزابآسیب نماز کشتی نجات است که همه افراد یك جامعه را از طوفان

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تجارب عرفانی، خودشناسی انسجامی و هویت در . باشدو معضالت جامعه میدرمان آسیب های اجتماعی 

دانشجوی  1۰۰نمونه آماری پژوهش شامل  که تحلیلی است -ای مقطعیپژوهش حاضر مطالعه  دانشجویان نماز خوان و غیرنمازخوان بود.

مازخوان دانشگاه شهید بهشتی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار دانشجوی غیرن 1۰۰نماز خوان حاضر در مسجد دانشگاه و 

های به دست آمده با روش های تجارب عرفانی، خودشناسی انسجامی و هویت بوده است. دادهمورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه

خوان  در دانشجویان نمازارب عرفانی، هویت و خودشناسی که بین تجواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد 

                        .(=۰1/۰pو غیر نماز خوان تفاوت معناداری وجود دارد )

 تجارب عرفانی، هویت، خودشناسی، نمازکلمات کلیدی: 

  

                                                           
 ایران رودهن، رودهن، واحد اسالمی آزاد دانشگاه بالینی، روانشناسی ارشد نویسنده مسئول: کارشناسی*1 

 تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه مشاوره، دکتری دانشجوی2 

 و تحقیقات کرمان کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، گروه مشاوره، دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم3 

 



 

۴9 

 

 ارتباط با خدا و تاب آوری در میان دانشجویان

 3، زهرا نقش2، زهرا هاشمی1سارا حیدری

 چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان ارتباط با خدا و تاب آوری در میان دانشجویان می باشد. جامعه آماری، دانشجویان دختر دانشگاه 

نفر به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده اند. دانشجویان  18۴های دولتی شهر تهران می باشد که از میان آن ها، نمونه ای به تعداد 

( پاسخ داده اند. مقیاس ها از روایی و پایایی 2۰۰3( و تاب آوری کونور و دیویدسون )1388پرسشنامه عقالنیت دینی میردریكوندی )به 

مناسبی برخوردار هستند. نتایج حاصل از همبستگی نشان می دهد که میزان ارتباط با خدا با میزان تاب آوری در دانشجویان رابطه دارد؛ 

میزان ارتباط با خدا می تواند موجب ارتقاء تاب آوری دانشجویان شود. بر این اساس می بایست تدابیر دینی الزم به منظور  به این معنا که 

 افزایش تاب آوری این قشر تاثیر گذار جامعه لحاظ شود.

 ارتباط با خدا، تاب آوری، دانشجویان کلمات کلیدی: 

  

                                                           
 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا  1
 Z.hashemi@alzahra.ac.ir، دانشگاه الزهرااستادیار گروه روانشناسی تربیتی  2

 Z.naghsh@ut.ac.ir، استادیار دانشگاه تهران3 



 

۵۰ 

 

 خود در دانشجویانبررسی رابطه نماز با تاب آوری و شفقت به 

 1محیا حسینی

 چکیده
تاب آوری ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و فاجعه است. شفقت به خود دارای منابع مقابله مناسبی است که به افراد کمك هدف: 

انجام فعالیت های می کند تا با رویدادهای منفی زندگی خود مواجه شوند. یكی از زمینه های رشد تاب آوری و افزایش شفقت به خود، 

 مذهبی مانند نماز است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه نماز با تاب آوری و شفقت به خود در دانشجویان بود.

روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان روش: 

نفر با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  3۷9نفر می باشد.  ۵2۰۰دانشگاه بو علی سینا  به تعداد

تاب آوری و پرسشنامه شفقت به خود پاسخ دادند. آزمون فرضیه های پژوهش و داده های حاصل از پرسش نامه با انتخاب و به پرسشنامه 

و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون های مورد استفاده در این تحقیق آزمون کولمونگروف   spssاستفاده از نرم افزار 

 ست. اسمیرنوف و همبستگی پیرسون بوده ا

یافته های تحقیق نشان داد که بین نماز و تاب آوری رابطه وجود دارد. همچنین بین نماز و تمامی مؤلفه های شفقت به خود ) یافته ها: 

 مهربانی با خود، قضاوت کردن درباره ی خود، اشتراک انسانی، انزوا، ذهن آگاهی، همانند سازی افراطی( رابطه وجود دارد. 

وجه به نقش نماز در افزایش تاب آوری و شفقت به خود به نظر می رسد مسئولین فرهنگی دانشگاه باید به آن توجه ویژه با تنتیجه گیری: 

 نمایند و برنامه خاصی را در این راستا پیش بینی کنند.

 تاب آوری، دانشجویان، شفقت به خود، نماز. کلمات کلیدی: 

 

 

  

                                                           
 . کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه بو علی سینا همدان. 1

 



 

۵1 

 

ز آسیب های اجتماعی و سالمت معنوی مقایسه تاثیر اقامه نماز بر بازدارندگی ا

 ورزشکاران و غیرورزشکاران

 2، پروانه شمسی پور دهکردی1مهسا بابا حسینی

 چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر اقامۀ نماز بر بازدارندگی از آسیب های اجتماعی و سالمت معنوی ورزشكاران و  هدف:

 غیرورزشكاران بود. 

جوان به ترتیب   16۰( تشكیل داد. نمونه آماری را  22-3۴جامعه آماری این پژوهش را جوانان شهرستان قزوین با دامنه سنی ) روش:

نفر(، تشكیل داد.  ۴۰نفر(، غیرورزشكار غیرنمازگزار ) ۴۰نفر(، غیرورزشكار نمازگزار ) ۴۰نفر(، ورزشكار غیرنمازگزار ) ۴۰ورزشكار نمازگزار )

یری از نوع در دسترس و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه بود. ابزار ارزیابی مقیاس سالمت معنوی و پرسشنامه بازدارندگی روش نمونه گ

 از آسیب های اجتماعی بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس دو عاملی و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.

عنوی نشان داد اثراصلی اقامه نماز معنادار بود و افراد نمازگزار دارای میانگین سالمت معنوی باالتری یافته ها برای متغیر سالمت م ها:یافته

رزشكار ونسبت به افراد غیرنماگزار بودند. اثر اصلی ورزش معنادار بود و افراد ورزشكار دارای میانگین سالمت معنوی باالتری نسبت به افراد غیر

ان داد نمازگزاران ورزشكار دارای میانگین سالمت معنوی باالتر نسبت به جوانان ورزشكار غیرنمازگزار بودند بودند. مقایسه میانگین ها نش

(۰۵/۰p< برای متغیر بازدارندگی از آسیب های اجتماعی اثرهای اصلی و تعاملی معنادار نبود اما مقایسه میانگین ها نشان داد نمازگزاران .)

ندگی آسیب های اجتماعی باالتر نسبت به جوانان ورزشكار غیرنمازگزار و جوانان غیر ورزشكار غیرنمازگزار ورزشكار دارای میانگین بازدار

بودند. همچنین میانگین بازدارندگی آسیب های اجتماعی نمازگزاران غیرورزشكار باالتر از غیرورزشكاران غیرنمازگزار و ورزشكاران 

 غیرنمازگزار بود.

 تاثیرگذار باشد. بازدارندگی از آسیب های اجتماعیو انجام ورزش می تواند بر افزایش سالمت معنوی و اقامه نماز  گیری:نتیجه

 بازدارندگی آسیب های اجتماعی، سالمت معنوی.اقامۀ نماز، ورزش،  کلمات کلیدی:

  

                                                           
 *کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه الزهرا )س( تهران، ایران. 1 

نویسنده مسئول: کارشناس ارشد دانشكده علوم ورزشی  * استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشكده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا )س( تهران، ایران.2 

  دانشگاه الزهرا تهران



 

۵2 

 

 های اثرگذار نماز در ارتقاء و تعالی وضعیت روانشناختیبازشناسی مؤلفه

 2قاسمی یزدآبادی، مریم 1مریم صف آرا

 چکیده

اندازد احساس بخشد. یكی از مشكالت عصر جدید که آرامش روحی را به مخاطره مینماز به انسان امید و نیروی تحمل مصائب را می هدف:

شناسد، از جمله عوامل یابد یا آنها را نمیهای شناخته شده و مطمئنی فرا روی خود نمیروزمرگی و بیهودگی است که به واسطه آن راه

ن حالت روحی، فاصله گرفتن بشر از مذهب و رویكرد عجوالنه و شتابنده او به سمت علم است. در قرآن کریم راهكار موثر در پیدایش ای

کند. فلذا در این مقاله به بررسی داند و نماز را موجب تعالی انسان معرفی میرسیدن به آرامش قلبی و جلوگیری از رنج را یاد خدا می

 قاء و تعالی  وضعیت  روانشناختی  پرداختیم. های اثرگذار نماز در ارتمولفه

عنوان مقاله را پی از جستجو در  8۰ای کتابخانه -تحقیقات زیادی در زمینه نماز انجام شده که در این مقاله با روش توصیفی روش:

 موتورهای جستجو ذبل عنوان مقاله مورد بررسی قرار دادیم. 

 -های رفتاریدسته ذیل دسته بندی نمودیم: مؤلفه ۵های تعالی بخش نماز را در تایج مولفهبا مرور این تحقیقات و بررسی ن ها:یافته

قتصادی های افرهنگی(، مؤلفه –پذیری، خشوع؛ تعالی و رشد فكری عالی و تقویت اراده؛ مسئولیتریزی؛ همتشناسی، برنامهشناختی) وقت

گرایی، شادابی و نشاط روحی(، بخشی و امنیت، واقعیتنی) تحول انگیزشی، آرامشهای هیجاکاری و تعهدشناسی، عقل معاش(، مؤلفه)وجدان

 های معنوی)آگاهی فرد از درون خویش؛ تجربه کنترل ثانویه(.های اجتماعی)کرامت؛ اخالق مداری و روابط پسندیده( و مؤلفهمؤلفه

 بود.نماز در در ارتقاء و تعالی  وضعیت  روانشناختی اثرگزار گیری: نتیجه

 نماز، سالمت روان، تعالی روانشناختی نماز. کلمات کلیدی:

  

                                                           
 دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، استادیار پژوهشكده زنان، دانشگاه الزهرا )س(1 

 کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه ، دانشگاه عالمه طباطبائی2  



 

۵3 

 

 بر سالمت روانی سوره حمد عارفایمان به م تاثیر

 3سلیمی  سعید  ،2رضازاده عسگریزهرا  ، 1حاجی باباییحمیدرضا 

 چکیده

 بیماری های روانی و کاهش سالمت روانی گردیده است. رشد که موجب  ،باشد فشارهای روانی می، افزایش یكی از بزرگترین مشكالت انسان

 حال و ،گذشته شرایط و حوادث به نگاه منفی وحرص دنیا، باورهای نادرست، تضعیف ایمان صحیح دینی بدلیل  این کاهش سالمت روانی،

 و عدم عمل به دستورات و توصیه های دینی می باشد.آینده 

د. تالوت کن در نمازهای واجب در شبانه روز نوبت 1۰حداقل ، واجب است شیعه و سنی(مانی )سوره ای است که هر مسل تنها، سوره حمد

شرایط و  مورد دید مثبت به قضاء و قدرالهی در، الهی ایاسماء حسن، الهیو رحمت قدرت یاد خداوند، با توجه دادن انسان به این سوره 

و بیان سعادت و شقاوت حقیقی انسان در دنیا و آخرت،  خداوند و اطاعت بندگی ،مناجات ،دعا، تذکر به معاد ،حال و آینده حوادث گذشته،

 داشته باشد. روانیو  بیماری های فشارها و درمان می تواند تاثیر بسیار بر کاهش 

و پرتالوت  کلیدیمعارف این سوره ایمان به نقش  تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر تفسیری و روانشناسی،-با روش استنادی این مقاله

 می نماید.و اثبات تحلیل  ،بیانرا  روانیو بیماری های فشارها و درمان عوامل فكری کاهش سالمت روانی و  قرآن را در

 ی،  نماز فشار روان سوره حمد،ایمان، سالمت روانی،  کلمات کلیدی:

 

  

                                                           
 دانشیار دانشگاه تهران  -1

 استادیار دانشگاه تهران -2

 نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران -3

 

 



 

۵۴ 

 

غیرنمازخوان شهر مقایسه سالمت روانی و هدفمندی در زندگی در افراد نماز خوان و 

 ایالم

 وحید احمدی1، مهدی همتی2، سجاد نظری3

 چکیده

اى برخوردار است و در ایجاد بهداشت روانى و آرامش روانى افراد نقش اساسى هاى دینى، عبادت و ذکر خدا از جایگاه ویژهدر میان آموزه

گردد. لذا بر دارد؛ چنان که در برخی متون بیان شده تا زمانى که سالمت و بهنجارى اعتقادى حاصل نشود، سالمت روانى هم حاصل نمى

طرح پژوهش حاضر از نوع مقایسه سالمت روانی و هدفمندی در افراد نماز خوان و غیرنمازخوان شهر ایالم بود. ف پژوهش حاضر این اساس هد

. شهر ایالم بودند غیرنمازخوانی افراد نمازخوان و افراد شامل کلیهحاضر مطالعات توصیفی، علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر 

به  نفر غیرنمازخوان( به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. 1۰۰نفر نمازخوان و  1۰۰نفر ) 2۰۰ تعدادبه منظور انجام پژوهش حاضر 

له نرم استفاده گردید. پس از جمع آوری اطالعات، داده ها بوسی( و هدفمندی GHQسالمت روانی ) ها از پرسشنامهآوری دادهمنظور جمع

و هدفمندی در  سالمت روانیو آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین  SPSSافزار 

توان نتیجه گیری نمود که در زمینه ارتقای بر این اساس می شود.مشاهده میداری معنیتفاوت  غیرنمازخوانبین افراد نمازخوان و افراد 

 .مت افراد بایستی به نقش نماز توجه داشتسال

: سالمت روانی، نماز، هدفمندی.کلمات کلیدی  

  

                                                           

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم1 

 دانشجوری دکتری. دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم2 

 کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم3 

 



 

۵۵ 

 

 خودشکوفایی از منظر قرآن و روانشناســـی تأثیر نماز بر

 22، محسن دهقان1 دهقان* مائده

 چکیده
کنند. بر این اساس، مسیرهای متفاوتی اتخاذ کرده و برخی ها در جامعه با یكدیگر متفاوتند و هرکدام هدف خاصی را دنبال میانسان هدف:

عنوان عناصری خالق و حامی دیگران شناخته کنند و در جامعه بهشوند؛ استعدادهای وجودی خود را شكوفا میمعتقد و استوار می بسیار

ماز ن ازآنجاکه قرآن، شود.خودشكوفا نامیده می( نیروی سوم) گراییای هستند که در روانشناسی انسانهای خودساختهانسان هاآن شوند.می

کننده بهداشت روانی طور خاص، تأمینعنوان یكی از مصادیق اصلی ایمان، یكی از عوامل مهم در رشد شخصیت متعالی انسان و بهرا به

 شود.شناسی پرداخته میخودشكوفایی از منظر قرآن و روان بررسی تأثیر نماز بر مقاله به تحلیل واین  معرفی کرده است، در

االت مق کتب دینی و تحلیلی به مطالعه قرآن و-در این مقاله با هدف تحلیل نقش نماز بر خودشكوفایی با روش توصیفی مواد و روش:

 شود.شناسی پرداخته میروان

ترین و ها، دین اسالم کاملبر اعتقاد ما مسلمان نماز با سالمت روانی وجود دارد، بنا ی میان باورهای مذهبی ورابطه مستقیم ها:یافته

 فردی و اجتماعی را در های وسیع اخالق و بهداشت روانیدهد. احكام و دستورات آن حوزهترین سبك زندگی را به بشریت ارائه میسالم

آید. زیرا نماز موجب احساس دست می از نماز هم به شود،درمانی مؤثر و موفق حاصل میای که در یك روانگیرد؛ بنابراین همان نتیجهبرمی

 نماید.سالمت روان وی را تضمین می شود و این آزادی،امنیت و آزاد شدن نیروی معنوی در انسان می

های نماز، نمودی روشن از تكامل فردی، اجتماعی و از ویژگی با بررسی جامع در تفاسیر قرآن و کتب دینی نتایج نشان داده است که نتایج:

شدن از مذهب و قطع رابطه با خداوند، باعث ایجاد اختالل در تكامل روانی  خودشكوفایان است. همچنین روانشناسان بر این باورند که دور

 شود.و اجتماعی می
 روان شناسی-نماز-قرآن-خودشكوفایی کلمات کلیدی:

 

  

                                                           
 ،ایران بابل ، بابل پزشكی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته مامایی کارشناسی دانشجوی1 

 کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای،گروه کاربرد پرتو ها،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران، ایران2 
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 های روانشناختیهای اثرگذار نماز در بازدارندگی از آسیبمؤلفهبازشناسی 

 2، مریم قاسمی یزدآبادی1مریم صف آرا

 چکیده

ارتباط با خالق هستی و اعتقاد به اینكه یك نیروی الیتناهی در همه شرایط همراه با انسان است باعث ازبین رفتن اضطراب، افسردگی،  هدف:

شود. نماز و گفتگوهای روزانه با خداوند در آدمی این احساس را ایجاد عاطفی می -های خلقیهای اجتماعی، ناامیدی  و ناراحتیآسیب

بیند زندگی قابل زیستن است به ویژه زمانیكه طرف گفتگو هستی آفرین و مدبر باشد. وقتی کسی را برای گفتگو حاضر میکند که تا می

های روانشناختی، این مقاله شود. لذا باتوجه به اثرگذاری نماز بر بازدارندگی از آسیبهای روانی میاین احساس موجب مصونیت از بیماری

 پردازد. های روانشناختی میذار نماز بر بازدارندگی و پیشگیری از آسیبهای اثرگبه بررسی مولفه

مقاله مرتبط با سالهای  1۰۰ای است در گردآوری مطالب در مرحله اول بیش از روش پژوهش حاضر به شكل توصیفی کتابخانه روش:

 بررسی شده است.  96تا 13۷۴

 های روانی به شرح ذیل دسته بندیهای اثرگذار نماز در بازدارندگی از آسیببا توجه به مبانی نظری و نتایج بررسی شده، مؤلفه ها:یافته

شناختی، به مواردی از  -ی رفتاریشناختی، هیجانی، اجتماعی و اقتصادی. در حوزه -های رفتاریهای تعادل بخشی در حوزهشد: مؤلفه

م، ترس های خلقی،خشثباتی هیجانی، آشفتگیی هیجانی به جلوگیری از بین هدف، جلوگیری از سوءرفتار، در حوزهقبیل رشد فردی، داشت

های اجتماعی و رفتارهای ضد اجتماعی، ی اجتماعی به داشتن سازگاری در روابط بین فردی، کاهش ناهنجاریو افزایش تمرکز؛ در حوزه

 قتصادی به دوری از بخل، اجتناب از فساد اداری و باالبردن عملكرد شغلی پرداخته شد.ی اکاهش خودبینی و خودپرستی؛ در حوزه

 های روانشناختی تأثیرگزار بود.بندی شد در بازدارندگی از آسیبهای اثرگذار نماز که در این پژوهش دستهمولفهگیری: نتیجه

 های روانشناختینماز، سالمت روان، آسیب کلمات کلیدی:

 

 

 

  

                                                           
 دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، استادیار پژوهشكده زنان، دانشگاه الزهرا )س(1 

 کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه ، دانشگاه عالمه طباطبائی2  
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شادمانی با تأکید بر نماز به عنوان یکی از مناسک  ی دین وو تفسیر رابطه بررسی

 دینداری مسلمانان

  2سمانه سادات سدیدپور، 1مریم صف آرا

 چکیده

ش نیاز به پژوهبه تناقضاتی برمیخوریم که بیانگر  و دینشادمانی  یا مروری بر دیدگاهها و گزارشهای پژوهشی خارجی و داخلی دربارهب

در این   .به تنهایی راهگشا نیستلیبرال و رویكردهای پوزیتیویستی اندیشمندان های سوگیریهای عمیق بیشتری در این خصوص است. 

از یك سو با تربیت انسان مانع که حمایتی عمل نموده و  عالم، به مثابه ی یك اهرم هدایتی، نظارتی دربا ایجاد رابطه حقیقی  میان نماز

جایگاه انسان در نظام خلقت، زمینه پیوستگی و همراهی او را با خالق و اراده و نمایش شده و از سوی دیگر با ترسیم اهداف کلی  او انحراف 

ی رابطه نماز و نشاط معنو پیامدهای پیوستگی روح انسان با ربوبیت خدای متعال نیازمند تدقیق در برای شناسایی د. لذااو فراهم می آور

 .استنماز گزاران از دیدگاه  ی شادمانیپژوهش حاضر در صدد بررسی عمیقتر پدیده هستیم در همین مسیر، 

م گیری نظری و تعیین حج مدل پژوهش حاضر برگرفته از رویكرد روشی استراوس و کوربین بوده است. بر این اساس، با استفاده از نمونه

 یافته شده است.دانشجو از طریق مصاحبه عمیق و مصاحبه نیمه استاندارد تحلیل  برخی نماز گزارانباع نظری، دیدگاه بر اساس اشنمونه 

وجب ناشادمانی مسكوالر بودن بیشتر از  دینداری مبنی بر اینكه لیبرال، تاثیرگذاری منفی دین بر شادمانی  ها بیانگر آن است که فرضیه

 گرفته است.  است، به شدت مورد چالش قرار

 ."نماز"، "نظریه بازکاوی"، "شادمانی"کلمات کلیدی: 

  

                                                           
 1روانشناسی بالینی، استادیار پژوهشكده زنان دانشگاه الزهرا)س( تهراندکتری تخصصی 1 

 2دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران2 
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 14رابطه تقید به نماز با بهزیستی روانشناختی مادران دانش آموزان ابتدایی منطقه 

 تهران

 3، نسرین یاراحمدیان2، اعظم زارع میرک آبادی1مرضیه اکبری

 چکیده

 پژوهش روان اشاره کرده اند و نماز یكی از مهم ترین اعمال مذهبی است. هدفپژوهش های بسیاری به تاثیر مثبت مذهب در سالمت  

تحقیق از نوع توصیفی تهران می باشد .  1۴بررسی رابطه تقید به نماز با بهزیستی روانشناختی مادران دانش آموزان ابتدایی منطقه  حاضر

  جامعه آماری شامل کلیه  مادران دانش آموزان مقطع ابتدایی منطقه چهارده . ها از روش همبستگی بهره برده استاست و برای تحلیل داده

نفر که با روش نمونه گیری تصادفی ساده ازجامعه فوق انتخاب شدند . البته با کنار گذاشتن پرسشنامه  2۰۰تهران  بوده و نمونه ای به حجم 

وری داده ها درباره تقید به نماز از پرسشنامه  نگرش  و التزام عملی به نفر مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردا 1۰3های ناقص در نهایت 

تقید  بین  ادد نشان پژوهش نماز و برای سنجش بهزیستی روانشناختی از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی فرم کوتاه استفاده شد .  نتایج 

توجه به یافته های پژوهش ،  می توان با تقویت بعد معنوی و پایبندی با  . است  معنادار رابطه آنها روانشناختی بهزیستی و مادران به نماز

 به نماز به باال بردن سطح بهزیستی روانشناختی مادران کمك کرد . 

 نماز، بهزیستی روانشناختی، مادران  کلمات کلیدی:

 

 

 

  

                                                           
 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی 1 

 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی علوم تحقیقات2 

 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی3 
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Determination of Effectiveness of Remembrance of “Ya Allah” in 

Alleviating Anxiety Using Neurofeedback (Impact on Alpha and 

Theta Waves) 

Seyedeh Zeinab Molaeizadeh11, *Abbas Masjedi Arani1, Seyyedeh Fatemeh 

Molaeezadeh22, Abdolmajid Bahrainian1, Maryam Bakhtyari1 

Abstract 

Aims: Anxiety is an extremely disabling disorder which affects many aspects of life. This study aims to 

study the use of Alpha-theta neurofeedback training methods along with the remembrance of Allah as 

a new therapeutic way in patients with anxiety disorders.  

Methodology: This experimental study was carried out in Dezful University of Medical Sciences in 

2016. 20 participants were divided into two groups of equal size. Participants were firstly evaluated by 

a clinical psychologist and then underwent neurofeedback test. In order to decrease the impact of 

external factors, participants were asked to count to 20 before the first EEG is recorded. After that, the 

first group was received routine neurofeedback. For the second group, the word Allah was displayed 

on the screen and participants were asked to focus it and repeat “Ya Allah”. For these two groups, 

Alpha and Theta waves on Pz point were displayed on the screen simultaneously so that they can inspect 

the changes in waves. All waves and the final EEG in three thirty-minute sessions were recorded by the 

eWave8 system.  

Findings: Mean and standard deviation (STD) of Alpha waves for before and after using the recitation 

of “Ya Allah” were 25.6410±4.90765 and 44.3920±17.11289, respectively. Also, mean and STD of 

Theta waves were 24.2930±6.131127 and 42.5580±21.60156, respectively. These results showed that 

recitation of “Ya Allah” led to an increase in the posterior midline of alpha and theta. Also, it makes a 

significant decrease in the anxiety of the participants in the first session of the treatment itself. As well, 

in comparison with routine neurofeedback, results showed that using proposed neurofeedback has a 

higher mean and a lower STD. 

Conclusion: Our findings show that recitation of “Allah” with neurofeedback is effective in alleviating 

anxiety. 

Keywords: Alpha-theta neurofeedback training, recitation of “Ya Allah”, anxiety. 
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