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Abstract
The purpose of this research was to investigate and
compare mental health and self-esteem among
praying and non-praying people. The current
research was a fundamental research in terms of its
purpose, and a causal-comparative research from
the point of view of data collection. The statistical
population of this research was all the students and
staff working at the Mohammad Raswalullah Stem
Cell Research Center of Fars University of
Medical Sciences. The target sample consisted of
100 praying people and 100 non-praying people.
The tool for collecting information in this research
was the Rosenberg Self-Esteem Questionnaire
(1965) and the GHQ-28 Mental Health
Questionnaire. SPSS version 25 software was used
to analyze the research data. After analyzing the
data of the research, the results showed that there
is a difference between the mental health of
praying and non-praying people. Also, the results
showed that there is a difference between the selfesteem of people who pray and those who do not
pray.

چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی و مقایسه سالمت روان و عزت
 پژوهش.نفس در میان افراد نمازخوان و غیر نمازخوان بوده است
، پژوهشی بنیادی و از منظر گردآوری دادهها،حاضر از حیث هدف
 جامعه آماری این تحقیق تمام.مقایسهای بوده است-پژوهشی علی
دانشجویان و کادر شاغل در مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی محمد
 نمونه مورد نظر.رسوال اهلل دانشگاه علوم پزشکی فارس بوده است
 نفر از افراد غیر نمازخوان100  نفر از افراد نمازخوان و100 شامل
 پرسشنامه عزت، ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش.بوده اند
 بودهGHQ-28 ) و پرسشنامه سالمت روان1965( نفس روزنبرگ
spss  از نرمافزار، برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش.است
، پس از تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش. استفاده شد25 نگارش
نتایج نشان داد که بین سالمت روان در میان افراد نمازخوان و غیر
 همچنین نتایج نشان داد که بین عزت.نمازخوان تفاوت وجود دارد
.نفس در میان افراد نمازخوان و غیر نمازخوان تفاوت وجود دارد

 غیر، افراد نمازخوان، عزت نفس، سالمت روان:کلیدواژهها
.نمازخوان
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مقدمه
سال هاست که نقش دین ،مذهب و مناسک و مراسم مذهبی در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه متخصصان بهداشت روانی قرار
گرفته و بر این باورند که آثار و پیامدهای مذهبی در زندگی باعث کاهش پریشانی افراد شده و به سازگاری آنان با هنجارهای اجتماعی
کمک می کند .در مورد تأثیر و اهمیت اعتقادات دینی بر سالمت روان از گذشته تاکنون بحث های بسیاری انجام گرفته است و در
سالهای اخیر روانشناسان به نقش دین در تأمین سالمت روان و درمان بیماری های روانی توجه ویژه ای داشته اند .آنها معتقدند در
ایمان به خدا و نگرش مذهبی نیروی خارق العاده ای وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان می بخشد و در تحمل سختی های
زندگی ،او را کمک می کند و از نگرانی و اضطرابی که بسیاری از مردم زمان ما در معرض ابتال به آن هستند ،دور می سازد (حیدریان،
 .)1398خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده ،اخالق ،سالمت و عملکرد
دانش آموزان و دانشجویان در آینده نقش بزرگی به عهده دارد (نجاران طوسی و همکاران .)1398 ،سالمت روانی همان سالمت فکر
و قدرت سازگاری فرد با محیط و اطرافیان است .همچنان که از جسم خود مراقبت میکنیم روح خود را نیز باید مقاومتر کنیم تا
زندگی بهتری داشته باشیم .در زندگی «چگونه بودن» خیلی مهمتر از «بودن یا نبودن» است .ایجاد فرصت برای شکوفایی استعدادها،
تواناییها و کنار آمدن با خود و دیگران یکی از اهداف مهم و اساسی سالمت روانی است .جوامع مختلف سعی میکنند تا سیاستهای
مربوط به سالمت روانی و سازماندهی کنند .اصل کلی در این تالش ،سالمسازی محیط فردی و اجتماعی است که افراد جامعه را در
بر میگیرد .این نگرش حکم میکند که خانوادهها بیش از پیش با سالمت روانی خانواده و چگونگی پیشگیری و درمان بیماریهای
روحی آشنا شوند (اکبرزاده.)1398 ،اصوأل بهداشت روانی یکی از بحثهای مهم حوزه مشاوره و روانشناسی است که مکاتب و
دیدگاههای مختلف ،تعاریف و رویکردهای گوناگونی نسبت به آن اتخاذ نمودهاند .رویکرد زیست گرایی ،سالمت روان را بر اساس
مبانی پزشکی تبیین مینماید؛ در حالی که مکتب روان کاوی ،سالمت روان را توانمندی «خود» در برقراری تعادل میان «نهاد» و
«فراخود» میداند .مکتب رفتارگرایی آن را وابسته به محرکها و محیط دانسته و انسانگرایان نیز در بحث سالمت روان بر رشد فرد
جهت رسیدن به خودشکوفایی تاکید میکنند بدون شک عوامل متعددی بر سالمت روان افراد تأثیر میگذارند ،عواملی همچون
اعتقادات مذهبی و حمایت اجتماعی به افراد کمک میکنند تا با شرایط استرسزا و اضطرابزا کنار بیایند و آسیبهای روانی کمتری
را تجربه کنند .پژوهشها و مطالعات گسترده نشان میدهد که باورهای خودکارآمدی بسیار از کارکردهای شخصی را تحت تأثیر قرار
میدهد (نبوی ،سهرابی ،افروز ،دالور و حسینیان .)1396 ،نتایج تحقیقات و مطالعات گسترده نشان داده است میان اعتقادات مذهبی
مانند نماز ،روزه و...و سالمت روان و عزت نفس ارتباط مستقیمی وجود دارد .عزت نفس از جمله فضایل اخالقی است که خداوند
خمیر مایه آن را در سرشت انسان به ودیعت نهاده است .هر کس در زندگی به طور فطری و با شدت و ضعف در برابر تحقیرها ،اهانت
ها ،نابرابری ها ،تحمیل و...واکنشی کم و بیش متناسب با خوی و منش خود بروز می دهد .عزت بخشی یکی از آموزه هایی است
که در متون دینی مسلمانان بر آن تأکید فراوان شده است .آیاتی چند از قرآن کریم خدا ،رسول و مؤمنین را صاحبان عزت و صالبت
نفس معرفی نموده اند مانند «یَقولونَ لَئِن رَجَعنا إِلَى المَدینَةِ لَیُخرِجَنََّ األَعَزَُّ مِنهَا األَذَلََّۚ وَلِلََّهِ العِزََّةُ وَلِرَسولِهِ وَلِلمُؤمِنینَ وَلکِنََّ المُنافِقینَ
ال یَعْلَمُونَ» (منافقون .)8 ،می گویند اگر به مدینه برگردیم قطعا عزیزتر ،ذلیل تر را از آنجا بیرون خواهد کرد و در حال آنکه عزت از
آن خدا و از آن رسول او و مومنان است ،لیکن منافقان نمی دانند) اهمیت و ضرورت پرداختن به این بحث این است کمه در روایات
اهل بیت بر این مسأله تأکید فراوان شده ،چنانکه علی علیه السالم می فرماید « :الْمَنِیََّةُ وَ لَا الدََّنِیََّةُ ،وَ التََّقَلَُّلُ وَ لَا التََّوَسَُّلُ» :مرگ آری
اما تن دادن به پستی هرگز ،قناعت به کم آری ،اما دست نیاز به سوی دیگران هرگز» (نهج البالغه ،حکمت  ،396ص  .)519چنین
پژوهش هایی از چند جهت ضروری می باشد نخست اینکه بسیاری از نابسامانیهای فردی و اجتماعی در پرتو احساس عزَّت نفس
رخت بر می بندد ،آیا انسانی که دارای عزَّت نفس است دست به تکدَّیگری (گدایی) ،فحاشی ،شوخی غیرمتعارف ،عمل غیراخالقی،
دزدی و اختالس میزند؟ وجه دوم ضرورت این پژوهش آن است که با شناسایی و استخراج راهکارهای دستیابی به عزَّت نفس از
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نگاه قرآن کریم ،راه های عملی حصول عزَّت نفس به کمک علم اخالق و تعلیم و تربیت می آید .زیرا عزت نفس نقش اساسی در
سالمت روان و تربیت انسانها دارد و انسان را از هر گونه ذلت و پستی و آلوده شدن به گناه باز می دارد (عسکری و همکاران.)1395 ،
نتایج مطالعات گسترده نشان داده است که یکی از فواید اعتقادات مذهبی و گرایش به نماز ،عزت نفس است .بیشتر صاحب نظران
برخورداری از عزت نفس را به عنوان عامل مرکزی و اساسی در سازگاری عاطفی -اجتماعی فرد میدانند و چون میزان عزتنفس
در سالمت روانی نقش به سزایی دارد بر اهمیت آن تاکید دارند .آنجا که عزت نفس ،قطعی ترین عامل در روند رشد روانی فرد به
شمار میرود و تاثیرات برجستهای در جریان فکری ،احساسات ،تمایالت ،ارزشها و هدفهای وی دارد ،هر اندازه که فرد در کسب
عزت نفس دچار شکست شود ،دستخوش اضطراب ،تزلزل روانی و بدگمانی از خود ،حقیقتگریزی و احساس عدم کفایت از زندگی
میشود (گرشاد ،هاشمی و حاتمی.)1395 ،

مفاهیم نظری پژوهش
عزت در لغت یعنی شکست ناپذیری و حالتی که مانع مغلوب شدن انسان میشود .در اصل از «ارض عزاز»؛ یعنی زمین محکم و
نفوذناپذیر گرفته شده است ،و شیء کمیاب را از آن جهت عزیز و عزیزالوجود گویند که در آن ،حالت توانایی قرار گرفته و رسیدن به
آن ،سخت است .با توجه به معنای صالبت و حالت شکست ناپذیری ،این واژه ،در معانی دیگری ،از جمله :غلبه ،صعوبت ،سختی،
غیرت ،حمیت و غیره استعمال شده است.عزت در معنای اولش به مفهوم قاهر و غالب بودن و نه مقهور و مغلوب بودن است ،و
معنای حقیقی آن ،مختص به خدای عزوجل است؛ زیرا به غیر از خداوند ،همه موجودات ،ذاتا فقیر و در نفس خویش ،ذلیل هستند و
مالک هیچ چیزی برای خود نیستند ،مگر آن که خداوند با رحمت خود ،بهرهای از آن بدانان بخشد؛ چنان که این را با مؤمنان انجام
داده و فرموده است« :و هلل العزة و لرسوله و للمؤمنین» .در قرآن کریم نیز واژه عزت به همان معنای لغوی به کار رفته است؛ یعنی
شکست ناپذیری ،توانایی و مغلوب نشدن .واژه «العزة» ده بار و «عزیز»  92بار و مشتقات دیگر آن ،بسیار در قرآن آمده و هر جا به
معنای خاصی که گونهای ارتباط با شکست ناپذیری دارد ،اشاره دارد .چنان که این تعبیر ،غالبا در معنای نیک و شایسته استعمال شده
و ذات الهی را به «العزیز» یا «عزیز» توصیف مینماید« :و اهلل عزیز حکیم»( .مالزاده و همکاران .)1391 ،مفهوم سالمت روانى ،در
واقع جنبه اى از مفهوم کلى سالمت است .سازمان بهداشت جهانى سالمت را چنین تعریف مى کند :حالت سالمتى کامل جسمى،
روانى ،اجتماعى ،معنوى و نه فقط فقدان بیمارى یا ناتوانى ،که در آن فرد به توانایى هاى خودش پى مى برد ،مى تواند با استرس
هاى معمول زندگى کنار آید ،بـه صورت ثمربخش و مولد کار کند و قادر به کمک به جامعه باشد.
کارشناسان سازمان بهداشت جهای سالمت فکر و وران را این طور تعریف می کنند« :سالمت فکر عبارت است از قابلیت ارتباط
موزون و هماهنگ با دیگران ،تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایالت شخصی به طور منطقی ،عادالنه و
مناسب» (میالنی فر.)1389 ،
سالمت روان شامل احساسات ،شرایط روان شناختی و بهبود اجتماعی است .سالمت روان بر نحوه تفکر انسان ،احساسات و دیگر
جنبههای زندگی او تأثیر میگذارد .این مسئله تعیین کننده این است که فرد چگونه میتواند استرس خود را کنترل کند ،مسائل مربوط
به دیگران را مدیریت کرده و از میان گزینههای مختلف دست به انتخاب بزند .سالمت روان در تمام مراحل زندگی بخشی مهم
محسوب میشود .عوامل زیادی در به وجود آوردن مشکالت روحی روانی دخیل هستند که از جمله آنها میتوان به مواردی مانند
عوامل زیستی ،مثل ژنتیک و شیمی مغز ،تجربیات زندگی ،مثل سوء استفاده جنسی و تعرض و ضربههای روانی ،سابقه خانوادگی
اشاره کرد .سالمت روان ،روانپزشکی پیشگیر سالمت روانی اجتماعی و یا روانپزشکی اجتماعی ،به کلیه روشها و تدابیری اطالق
میشود که برای جلوگیری از ابتالء و درمان بیماریهای روانی و توانبخشی بیماران روانی موجود بهکار میرود .دو واژه اخیر بعد از
سومین انقالب در روانپزشکی از سال  1963که باعث ایجاد مراکز جامع روانپزشکی در مناطق جغرافیایی و با جمعیتی معین گردیده
بهکار میرود (بهاری و سیف.)1383 ،
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تعریف سالمت روان در قرآن
مفهوم «سالمت روان» در قرآن عبارت است از« :رشد و استکمال نفسانی انسان موحد ،برای رسیدن به مقصد نهایی خلقت انسان
یعنی مقام عبودیت و بندگی خداوند متعال» .در قرآن سالمت روان بر اساس خدامحوری است .بدین گونه که با ارائه و اصالح بینش
انسان در حوزه اندیشه ،او را به مسیر ایمان و توحید دعوت می نماید « :فَآمِنُوا بِاللََّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَُّورِ الََّذِی أَنْزَلْنَا وَاللََّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ»
(التغابن )8 ،سپس او را در پیمودن درجات و مراتب این مسیر از طریق اصالح رفتار و انجام عمل صالح ترغیب می نماید « :اِلَیهِ یصعَدُ
الکلِمُ الطََّیبُ وَ العَمَلُ الصَّلِحُ یرفَعُه ( .»...الفاطر )10 ،مراد از «کلم طیب ،عقاید حق از قبیل توحید است و مراد از صعود آن ،تقرب به
خدای تعالی و مراد از عمل صالح ،عملی که بر طبق عقاید حق صادر شود و با آن سازگار باشد؛ می باشد (طباطبایی.)17/23 ،
انسان وقتی در مسیر رسیدن به این مقصد قرار گیرد ،در جرگه انسانهای رشد یافته و دارای سالمت روان (از دیدگاه قرآن محسوب
می شود و می تواند درجات و مراحل آن را تا رسیدن به مقصد ،طی نماید .در قرآن ،واژه ها و اصطالحاتی مانند :رشد ،قلب سلیم،
نفس مطمئنه ،مقام قرب و  ،...به نحوی با مفهوم عبودیت متناظرند و به شئون مختلف آن اشاره دارند .تجلی عبودیت در وجود انسان،
پس از کسب اندیشه توحیدی و عمل به دستورات شریعت در قالب قلب سلیم و نفس مطمئنه به منصه ظهور می رسد .رابطه عبودیت
با رشد و قرب نیز به همین صورت است .اگر عبودیت را به عنوان مقصد در نظر بگیریم ،نیل به رشد ،راه یابی و راه یافتگی به مسیر
این مقصد و نیل به قرب ،رسیدن به مراتب باالی آن است.

اهداف سالمت روان در خانواده:
 تأمین سالمت جسمانی ،روانی ،عاطفی ،اجتماعی و اخالقی اعضای خانواده؛ تالش برای شناخت رفتار خود و افراد خانواده؛ برقراری روابط حسنه بین اعضای خانواده؛ ایجاد ارتباط صمیمانه و حفظ اسرار خانواده ،به طوری که اعضای خانواده در داخل خانه به یکدیگر تذکر بدهند ولی در بیرون مدافعهم باشند؛
 تقویت اعتماد و عزت نفس اعضای خانواده و احترام به شخصیت دیگران؛ به وجود آوردن احساس رضایت از زندگی؛ آموزش خانوادهها برای کمک به پیشبرد اهداف صحیح اجتماعی؛عزت نفس یکی از پرکاربردترین عناوین پژوهشی در روانشناسی است که نیاز به آن دغدغه اصلی هر انسانی در نظر گرفته میشود
و عبارتست از نگرش نسبت به خود که در آن مولفههای شناختی و عاطفی وجود دارد (آوردیده .)1399 ،عزت نفس ارزیابی خود در
پرتو عقاید دیگران بوده و بر اساس فرایندهای عاطفی ،به ویژه احساس مثبت و منفی درباره خود بنا شده است .زمانیکه افراد مطلع
میشوند که در ایدهآلهای خود شکست خوردهاند ،عزت نفس آنها میتواند کاهش یابد .دلیل اصلی عزت نفس پایین در افراد این
است که به آنها حمایت عاطفی کافی و تایید اجتماعی داده نمیشود و در طول دوران رشد به صورت مستمر ارزیابی منفی از جانب
دیگران دریافت میکنند .مفهوم عزت نفس باال از نظر بیشتر نظریههای معاصر احساس کلی دوست داشتن خود ،ارزشمندی خود،
احترام و پذیرش است (رحمانیان .)1399 ،بیشتر پژوهشها بر روی عزت نفس ،متمرکز بر خود ارزیابیهای آشکار (در نظر گرفتن
آگاهانه و نسبتاً کنترل شده) است ،با این حال در طول چند سال اخیر ،پژوهشهای بسیاری متمرکز بر عزت نفس ضمنی (ناآگاهانه،
فراتر از یادگیری و خودکار) شدهاند .اعتقاد بر اینست که عقاید ضمنی افراد در مورد خود ،در مقایسه با عقاید آشکار ،زودتر ایجاد شده
و عزت نفس ضمنی در مقایسه با عزت نفس آشکار ،بسیار آهستهتر تغییر مییابد .عقیده وجود احساسات ارزشمندی خودناآگاهانه،
جدید نیست .با این حال با ورود روشهایی کامپیوتری توجه واقعی به این موضوع آغاز شده است .در واقع شواهد حمایتکننده از
وجود عزت نفس ضمنی رو به افزایش بوده که مهمترین مسئله ،تمایز و تشخیص بین عزت نفس ضمنی از آشکار در این
پژوهشهاست .از آنجاییکه عزت نفس ضمنی پیشبینی کننده اضطراب غیر کالمی افراد است ،عزت نفس آشکار ،اضطراب خود
گزارشی آنها را پیشبینی کرد(ابراهیمی.)1398 ،
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راه های دستیابی به عزت نفس از منظر آیات و روایات
بر اساس آموزه های دین مبین اسالم سرچشمه اصلی عزت خداوند است و تمام عزت ها از آن اوست چنانکه خداوند می فرماید
«فَلِلََّهِ العِزََّةُ جَمیعًا» پس همه عزت ها از آن خداوند است(فاطر )10 ،میل و عالقه به عزت و فرار و تنفر از ذلت یک امر فطری هست
که در نهاد تمام انسانها وجود دارد و شکوفایی عزت نیاز به علل و عواملی دارد و عدم توجه به این عوامل سبب خاموشی آن می شود
و حالت ذلت و مغلوب شدن و پذیرش شکست در انسان تقویت می شود.
نماز و آرامش اجتماعی
از دیگر کارکردهای نماز ،رسیدن به آرامش اجتماعی است .دین افراد را در ناامنی ها مورد حمایت عاطفی قرار می دهد و آنها را در
حوادث مهم زندگی یاری می رساند .در سراسر دنیا هنوز کارهایی مانند تولد ،مرگ و ازدواج همچنان با مراسم مذهبی خاص خود
همراه است .خداوند نماز را مایه آرامش قلبها معرفی کرده است« :أَالَ بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنَُّ الْقُلُوبُ» و از آن به عنوان عامل یادآوری خود
یاد می کند« :وَأَقِمِ الصََّلَاه لِذِکْرِی».
نماز و کنترل اجتماعی
ارزش ها و هنجارهای مهم اجتماعی ،در قلمرو مذهب نیز قرار می گیرند و نماز ،از طریق تقویت همین ارزش ها و هنجارها به کنترل
اجتماعی کمک موثری کرده است و آمار جرم یا بزه را کاهش داده است .با توجه به عوامل انحطاط جامعه از دیدگاه قرآن باید گفت
که نماز صحیح به نوعی بازدارنده از انحطاط جامعه است .غصبی نبودن آب و ظرف وضو و غصبی نبودن مکان و لباس نمازگذار از
جمله شرایط صحت نماز است .نمازگزار نباید به حقوق دیگران تعدی کند و یا دائم در حال گناه باشد؛ زیرا ادای این فریضه با شرایط
ویژه اش در اوقات خاص و آن هم در چندین مرتبه در طول روز ،نوعی بازدارندگی را در پی دارد .این کارکرد نماز در قرآن کریم نیز
مورد توجه قرار گرفته است« :إِنََّ الصََّلَاه تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنکَرِ ؛ نماز باز دارنده از فحشا و بدی است»(عنکبوت ،آیه .)45
نماز و پیشرفت اجتماعی
از این اصطالح ،تفسیرهای مختلفی ارائه شده است .در نگرش مادی و الحادی که هستی در ماده منحصر می شود ،پیشرفت جامعه
نیز محدود به این حیطه می گردد .اما در دیدگاه الهی که جهان و انسان فراتر از ماده هستند ،پیشرفت جامعه نیز فراتر از ماده و دنیای
مادی تبیین می شود .رستگاری در قاموس اسالم و تفکر دینی ،معنای واقعی خود را پیدا می کند .پیشرفت و رستگاری در اسالم با
کماالتی همچون صداقت ،پاکیزگی و خلوص نیت ،پیوند خورده است« .قَد أفلَح من تَزَکی»(اعلی ،آیه .)12
کارکرد نماز و تقوا
تقوا از برای طاعات و عبادات همچون آب است برای درختان؛ چنانچه اختالف درختان در طبیعت و میوه و طعم به حسب اختالف
در ظرفیت آنها است .همچنین اختالف طبقات ایمان سبب اختالف در مراتب تقوا است ،یعنی هر کس درجه ایمانش برتر و جوهر
روحش صاف تر است ،بیشتر به تقوا و ترک محرمات میل دارد ،و هر که از تقوای بیشتر برخوردار است ،عبادتش خالصتر است و هر
کس که عبادتش خاصتر است قربش به خدا بیشتر است و هر عبادتی که اساس آن بر تقوا نباشد آن عبادت مثل غباری است که
در میان هوا پخش ،یعنی برای آن عبادت قدر و اعتباری نیست.اگر نمازگزار لباس تقوا را بر تن کند ،تمام اعضای بدن از گناه مصون
می ماند و زبان ،گوش و چشم او دارای تقوا می شود( .تنهایی .)1390 ،نمازگزار چنانچه روح تقوا و پرهیزگاری را در خود زنده نماید،
با آسودگی خاطر در پیشگاه الهی میایستد .نماز بدون تقوا ،تاثیر بر روح انسان نمی گذارد .پیامبر گرامی اسالم فرمودند :به با تقوا
بودن عمل بیشتر از خود عمل اهتمام کن ....اصل دین "ورع" است و راس آن اطاعت خداست بدان شماها اگر آن قدر به نماز بایستید
که مانند کمان خمیده شوید و آن قدر روزه بگیرید که مانند تیر الغر گردید ،جز با ورع به شما سود نخواهد داد .امام رضا(ع) می
فرماید :نماز خواندن وسیله نزدیکی به خدا است برای هر شخص پرهیزکاری.
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نماز و انفاق
بررسی ها نشان داده است که ،نمازگزار حقیقی ،اهل انفاق است و از هرچه خداوند روزی اش کرده ،بخشی را به عنوان حق سائالن
و محرومان قرار داده و به آنان می بخشد .دست هر کسی که به سوی او دراز می شود و می داند واقعا نیاز دارد ،می گیرد و دست رد
بر سینه کسی نمی زند.
باید دانست در اموال همه مردم ،حقوقی برای دیگران از جمله سائالن و محرومان قرار داده شده است و اینها از حق اهلل و حق الناس
است؛ ولی از آنجا که تنها نمازگزار واقعی و حقیقی همواره به این حقوق عنایت دارد و آن را می پردازد ،خداوند این گونه انفاق را
نشانه ای از نمازگزار واقعی و حقیقی برمی شمارد .نشانه ایمان ،تنها نماز و انفاق نیست ،رعایت عهد و پیمانهاى اجتماعى نیز شرط
ایمان است« .وَ الََّذِینَ هُمْ لِأَماناتِ ِهمْ وَ عَ ْهدِهِمْ راعُونَ»( .معارج ،آیات  22و  24و )25
نماز و شکیبایی
از دیگر صفات و نشانه های نمازگزار حقیقی ،صبر و شکیبایی اوست .خداوند در آیات  19و  20و  22سوره معارج در بیان دیگر صفت
نمازگزار حقیقی می گوید که نمازگزار واقعی در برابر همه گونه نامالیمات و شرور و بدی ها ،اهل صبر و شکیبایی است و به جزع و
فزع نمی افتد .بنابراین ،اگر کسی در برابر شرور و بدی ها ،جزع کرد باید در نمازگزار بودن وی شک کرد؛ زیرا نمازش تاثیری در جان
و دل او به جا نگذاشته است و با جزع کردن ها نشان می دهد که ایمانی به پروردگاری خداوند ندارد؛ چرا که اگر ایمان داشت ،باور
می داشت که هیچ جز بیرون از دایره مشیت و اراده الهی نیست و در برابر مشکالت و بدی ها و شرور باید به خدا پناه برد و از او
یاری خواست (حسینی.)1400 ،

روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف ،پژوهشی بنیادی و از منظر گردآوری دادهها ،پژوهشی علی-مقایسهای بوده است .جامعه آماری این
تحقیق تمام دانشجویان و کادر شاغل در مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی محمد رسوال اهلل دانشگاه علوم پزشکی فارس بوده است.
نمونه مورد نظر شامل  100نفر از افراد نماز خوان و  100نفر از افراد غیر نماز خوان بوده اند .در این پژوهش از دو ابزار به شرح زیر
برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش استفاده شده است:
الف :پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ()1965
پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ در سال  1965ساخته شد که عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می گیرد .این مقیاس شامل
 10عبارت کلی است که رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود و یک تصویر کلی از نگرشهای مثبت و منفی درباره
خود را میسنجد.
پاسخ موافق به هر یک از عبارات  1تا  ، 5امتیاز  +1را دریافت می کند .پاسخ مخالف به هر یک از عبارات  1تا  ، 5امتیاز  -1را
دریافت می کند.پاسخ موافق به هر یک از عبارات  6تا  ، 10امتیاز  -1را دریافت می کند.پاسخ مخالف به هر یک از عبارات  6تا ،10
امتیاز  +1را دریافت می کند .پس از به دست آوردن جمع جبری هر یک از نمرات ،نمره باالتر از صفر ،نشان دهنده عزت نفس باال
و نمره کمتر از صفر ،نشان دهنده عزت نفس پایین است.
ب) پرسشنامه سالمت روان : 1GHQ-28
فرم  28مادهای  GHQدر سال  1972توسط دیوید گلدبرگ که در این پژوهش استفاده گردید ،دارای  4مقیاس میباشد که هر
مقیاس حاوی  7سؤال است .این مقیاسها به صورت زیر سنجیده میشوند:
-1سالمت جسمانی :نمرهای است که آزمودنی از سؤالهای  1تا  7پرسشنامه  GHQبدست آورده است.
-2اضطراب :نمرهای است که آزمودنی از سؤالهای  8تا  14پرسشنامه  GHQبدست آورده است.
.General Health Questionnaire
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-3نارسا کنشوری اجتماعی :نمرهای است که آزمودنی از سؤالهای  15تا  21پرسشنامه  GHQبدست آورده است.
-4افسردگی :نمرهای است که آزمودنی از سؤالهای  22تا  28پرسشنامه  GHQبدست آورده است.
تمام گویههای پرسشنامه سالمت عمومی دارای  4گزینه هستند .شیوه نمرهگذاری بر اساس طیف لیکرت است که بر اساس این
شیوه ،گزینههای آزمون به صورت ( )1،2،3،4نمرهگذاری میشوند و در نتیجه ،نمره کل یک فرد از صفر تا  84متغیر خواهد بود.
یافته ها
فرضیه اول :به نظر می رسد بین سالمت روان در میان افراد نمازخوان و غیر نماز خوان تفاوت وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون نرمالیتی ،جهت تحلیل این فرضیه از آزمون مقایسهای من ویتنی به صورت زیر استفاده شد:
مقایسه سالمت روان بین دو گروه آزمودنی ها توسط آزمون من ویتنی

گروه
نماز خوان
سالمت
غیر نماز خوان
روان
مجموع افراد

تعداد افراد

رتبه بندی میانگین

100

150.50

100

50.50

سطح معناداری
.000

200

نتایج آزمون مقایسه ای من ویتنی نشان داد فرضیه تایید شده و بین سالمت روان در میان افراد نمازخوان و غیر نماز خوان تفاوت
معناداری وجود دارد( .)P<0/05همچنین با توجه به رتبه بندی میانگین به دست آمده ،یافته ها نشان داد سالمت روان در افراد نماز
خوان بیشتر از غیر نماز خوان است و اختالف میانگین آنها برابر  100است.
فرضیه دوم :به نظر می رسد بین عزت نفس در میان افراد نمازخوان و غیر نماز خوان تفاوت وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون نرمالیتی ،جهت تحلیل این فرضیه از آزمون مقایسهای من ویتنی به صورت زیر استفاده شد:
مقایسه عزت نفس بین دو گروه آزمودنی ها توسط آزمون من ویتنی

گروه
نماز خوان
عزت نفس غیر نماز خوان
مجموع افراد

تعداد افراد

رتبه بندی میانگین

100

106.00

100

95.00

سطح معناداری
.001

200

نتایج آزمون مقایسه ای من ویتنی نشان داد فرضیه تایید شده و بین عزت نفس در میان افراد نمازخوان و غیر نماز خوان تفاوت
معناداری وجود دارد( .)P<0/05همچنین با توجه به رتبه بندی میانگین به دست آمده ،یافته ها نشان داد عزت نفس در افراد نماز
خوان بیشتر از غیر نماز خوان است و اختالف میانگین آنها برابر  11است.

نتایج
شناخت شاخص های فرد سالم در مسیر شناخت راهبردهای جامعه سالم و ارتقا سالمت موثر است در اسالم قلب سالم به عنوان
اصلی ترین شاخص سالمت شناخته شده و توجه به این امر به عنوان موتور محرکه جامعه سبب پیشبرد اهداف اسالم می شود .یافته
های موسوی( )1397حاکی از آن بود که مقید بودن به اقامه نماز در کاهش سطح اضطراب افراد تاثیرگذار می باشد و هر قدر تقید
به نماز بیشتر باشد ،فرد از آرامش روانی بیشتری نیز برخوردار خواهد بود .مطالعات و بررسی های قدمی کارمزدی ( )1397نشان داد
نماز و دعا می تواند مسائل و مشکالت روحی و روانی انسان را کاهش دهد .شمخی و چنانی( )1395در پژوهش خود به این نتیجه
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رسیدند که در نگاه قرآن ،حقیقت انسان به روح و روان وی می باشد و شخصیت او بر اساس باورها ،انگیزه ها ،اعمال و رفتارش
ارزیابی می شود .تامل در دستورات دینی ،به ویژه در نظام تربیتی و روان شناختی قرآن ،نشان می دهد که هدف نهایی در این مکتب،
تربیت انسان های کامل ،سالم ،مفید و عاری از هر گونه ناهنجاری روانی و رفتاری است .نتیجه آن که تمسک به قرآن و دین باوری
به زندگی انسان ها معنا داده و از این طریق انسان به آرامش روانی دست می یابد .یافته های عابدینی( )1395حاکی از آن بود که در
قرآن کریم آیات بسیاری مرتبط با سالمت و راه های درمان و تربیت روان وجود دارد و راهکارهایی برای سالمت روانی خانواده،
روابط اجتماعی ،مسائل اقتصادی و ...به انسان داده است.به طور کلی یافته ها نشان داد سالمت روان و عزت نفس افراد از اهمیت
باالیی برخوردار است .آرامش روانی ناشی از نماز ،انسان را از اضطراب و افسردگی که بیماران همواره از آن رنج می برند ،رها میکند.
زیرا چنین حالت هایی عموما تا مدتی پس از نماز در انسان باقی می ماند و ادامه می یابد .سال هاست که نقش دین ،مذهب و
مناسک و مراسم مذهبی در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه متخصصان بهداشت روانی قرار گرفته و بر این باورند که آثار و
پیامدهای مذهبی در زندگی باعث کاهش پریشانی افراد شده و به سازگاری آنان با هنجارهای اجتماعی کمک می کند (حیدریان،
 .)1398محور توحید بر تمام واژه ها و مفاهیم قرآنی سایه انداخته است که ارتباط مستقیم با سالمت روان و کمال انسانی دارد .تعابیر
مختلف مربوط به صاحبان مقام توحید ،در قرآن و روایات این موضوع را تایید می نماید .در مقابل ،افرادی که خدا را فراموش کرده و
در جرگه اصحاب المشئمه و گناهکاران قرار گرفتند ،عذاب خدا را درک کرده و در همین دنیا از سالمت روان به معنای حقیقی
برخوردار نیستند .از دیدگاه قرآن ،عبودیت ،مقصد نهایی انسان است؛ مقصدی که کانون اصلی و هدف غایی در تربیت قرآنی است
(الذاریات.)56 ،قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَِّکُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِی الصَُّدُورِ (یونس) 10/57،؛ شاید بتوان گفت پی بردن به خاصیت آرام بخشی
و درمان گری در زمینه های گوناگون ،یکی از مهمترین کشف های کسانی است که شاید حتی به این کتاب آسمانی باور دینی
نداشته باشند .تاثیر شگرف این نعمت الهی در درمان دردها تا جایی است که برخی از کشورها و مجامع دنیا برای درمان بیماری های
روحی و جسمی بیماران به دعا و قرآن روی آورده اند .تأثیر مذهب در درمان بیماریهای روحی امروزه ثابت شده است که دین و
باورهای مذهبی به زندگی انسان ها معنا می دهد و این موجب آرامش بخشی بسیاری از حوادث و رویدادها در جهان هستی است،
که از این طریق به انسان آرامش روانی دست می دهد .زندگی بدون اعتقاد به مذهب و باورهای قلبی و ایمانی در بعد مادی خالصه
شده و در هر فراز و نشیبی به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد و بر روح و روان انسان فشار و درد سنگینی وارد می کند که در برخی
موارد به خودکشی منجر می شود(صیفوری و اسماعیلی.)1388 ،
روایات مرتبط با عزت نفس ،در پنج دسته کلی خودشناسی ،توانمندی و ارزشمندی ذاتی ،ارزش ایمان و عمل صالح (ارشمندی
اکتسابی) ،ترک ابراز نیاز به مردم و ارتباط کریمانه با مردم تقسیم می شود .امیرمؤمنان علی می فرمایند« :کسی که قدر خودش را
نشناخت ،هالک شد» (ابن شعبة حرانی ،1363 ،ص )278و «کسی که خود را ارزشمند می داند ،هوای نفس در نظرش خوار می
شود» (نهج البالغه1414 ،ق ،ص  .)2 )555روایاتی نیز مؤمنان را با توجه به ارزش ذاتی خویش ،به ترک گناه و کارهای پست دعوت
می کنند .امیرمؤمنان می فرمایند :خودت را از هر پستی حفظ کن ،هرچند تو را به خواسته هایت برساند؛ زیرا هرگز برابر آنچه از نفس
خویش صرف می کنی عوض نخواهی یافت ،و بنده دیگری میاش (به طمع امور دنیوی تواضع نکن که خدا تو را آزاد خلق کرده
است» (نهج البالغه1414 ،ق ،ص  .)401امام صادق فرمودند« :شرافت مؤمن به شب زنده داری و عزتش به بی نیازی اش از مردم
است» (همان ،ص  )148ترک ابراز نیاز به مردم ،به دو صورت موجب تقویت احساس ارزشمندی می شود .از یک سو ،موجب حفظ
آبرو نزد مردم می شود و مردم به او احترام می گزارند ،و از سوی دیگر ،چون فرد از کسی التماس نکرده است ،احساس ارزشمندی و
آزادگی می کند.به طور کلی از یافته ها و مطالعات انجام شده چنین استنباط می شود که میان اعتقادات مذهبی مانند نماز ،روزه و...و
سالمت روان و عزت نفس ارتباط مستقیمی وجود دارد .عزت نفس از جمله فضایل اخالقی است که خداوند خمیر مایه آن را در
سرشت انسان به ودیعت نهاده است .عزت بخشی یکی از آموزه هایی است که در متون دینی مسلمانان بر آن تأکید فراوان شده
است .آیاتی چند از قرآن کریم خدا ،رسول و مؤمنین را صاحبان عزت و صالبت نفس معرفی نموده اند مانند« یَقولونَ لَئِن رَجَعنا إِلَى
المَدینَةِ لَیُخرِجَنََّ األَعَزَُّ مِنهَا األَذَلََّۚ وَلِلََّهِ العِزََّةُ وَلِرَسولِهِ وَلِلمُؤمِنینَ وَلکِنََّ المُنافِقینَ ال یَعْلَمُونَ » (منافقون .)8 ،می گویند اگر به مدینه
برگردیم قطعا عزیزتر ،ذلیل تر را از آنجا بیرون خواهد کرد و در حال آنکه عزت از آن خدا و از آن رسول او و مومنان است ،لیکن
منافقان نمی دانند) اهمیت و ضرورت پرداختن به این بحث این است کمه در روایات اهل بیت بر این مسأله تأکید فراوان شده ،چنانکه
علی علیه السالم می فرماید « :الْمَنِیََّةُ وَ لَا الدََّنِیََّةُ ،وَ التََّقَلَُّلُ وَ لَا التََّوَسَُّلُ» :مرگ آری اما تن دادن به پستی هرگز ،قناعت به کم آری،
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اما دست نیاز به سوی دیگران هرگز» (نهج البالغه ،حکمت  ،396ص .)519رابطه ی بین افزایش عزت نفس و مذهب در تعدادی از
پژوهشهای اخیر تأیید شده است .نتایج پژوهشها نشان داد افزایش عزت نفس با مشارکت فعاالنه در فعالیتهای مذهبی شامل توجه
به کلیسا ،مشارکت در گروه های اخالقی و با حفظ باورهای مذهبی رابطه دارد ،به عالوه ،افراد با ایمان باال به حفظ سطوح باالی
عزت نفس گرایش دارند(ضیاالدینی و ده مرد.)1398 ،
بر اساس آموزه های دین مبین اسالم سرچشمه اصلی عزت خداوند است و تمام عزت ها از آن اوست چنانکه خداوند می فرماید«
فَلِلََّهِ العِزََّةُ جَمیعًا » پس همه عزت ها از آن خداوند است(فاطر )10 ،میل و عالقه به عزت و فرار و تنفر از ذلت یک امر فطری هست
که در نهاد تمام انسانها وجود دارد و شکوفایی عزت نیاز به علل و عواملی دارد و عدم توجه به این عوامل سبب خاموشی آن می شود
و حالت ذلت و مغلوب شدن و پذیرش شکست در انسان تقویت می شود .از مولفه های عزت نفس احساس توانمندی است .آیاتی بر
توانمندی آدمی تاکید کرده اند« .خدا آنچه را در آسمان ها و زمین است مسخر ساخته است» (جاثیه .)13 :این آیات احساس توانمندی
را در آدمی تقویت می کند.
اگر انسان زندگی و متاع دنیا را اساس عزت و کرامت قرار دهد این زندگی فناپذیر بوده و دوام ندارد و در واقع عزت به دست آمده از
طریق مال و قدرت و شهوات ،بر باد است و تنها معیار کرامت و عزت نفس ،تقواست «إِن أَکْرَمَکمُ عِندَ اللهِ أَتْقَئکُمْ ،حجرات.»13 /
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[ ]26مهرابی زاده هنرمند ،مهناز ،نجاریان ،بهمن ،مسعودی ،میترا ،)1380( .مقایسه سالمت روانی والدین کودکان کم توان ذهنی
تربیتپذیر  7-12ساله با سالمت روانی والدین کودکان عادی ،فصلنامه کودکان استثنایی ،سال اول ،شماره ،2ص.13
[ ]27میرلوک بزرگی ،عباس؛ اسدی مجره ،سامره؛ عابدینی ،مریم و آوریده ،سولماز .)1398(.ارزیابی مدل ارتباطی ذهن آگاهی با
شادکامی به واسطه نقش خوددلسوزی ،عزت و تنظیم هیجان در دانشجویان .فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی .سال
چهارم ،شماره .291-272 ،56
[ ]28نبوی ،صادق ،سهرابی ،فرامرز ،غالمعلی ،دالور ،علی ،حسینیان ،سیمین ،)1396( ،رابطه خودکارآمدی با سالمت روان در
معلمان :نقش واسطه ایِ حمایت اجتماعی ادراک شده ،فصلنامه پژوهش در سالمت روان شناختی ،دوره  ،11شماره .2
[ ]29نجفی ،محمود ،فوالدچنگ ،محبوبه ،)1386( ،رابطه خودکارآمدی و سالمت روان در دانش آموزان دبیرستانی ،دو ماهنامه
علمی -پژوهشی ،دانشگاه شاهد ،سال چهاردهم ،دوره جدید ،شماره .22
[ ]30نقوی ،نرگس؛ اکبری ،مهدی و مرادی ،علیرضا ،)1396(.مدل ساختاری کمالگرایی مبتنی بر سازه های فراتشخیصی شناختی،
رفتاری و هیجانی ،فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی ،دوره  ،11شماره .2
[ ]31نیلی ،محمدرضا؛ نظری ،حسین؛ موسوی ،ستاره . )1394( .ماهیت شناسی عزت نفس و آثار تربیتی آن از دیدگاه قرآن و
احادیث .پژوهش های اجتماعی اسالمی ،سال بیست و یکم ،شماره دوم ،پیاپی .105
[ ]32وطن دوست ،رضا .)1382( .امانت داری در آموزه های اسالمی ،مجله تخصصی الهیات و حقوق ،سال چهارم ،زمستان ،ش
.14
[ ]33یاس فرد ،غزال؛ رنجگر ،بایرامعلی؛ شیرزادی ،امیررضا ( .)1398اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر عزت نفس ،تنظیم شناختی
هیجان و رفتار خودجرحی غیرخودکشی در دختران نوجوان .مجله اندیشه و رفتار .دوره ی چهاردهم ،شماره ی  ،54زمستان
.1398
[ ]34یاوریان ،رؤیا ،حقیقی ،ماه منیر ،رمضان پور ،اسراء ،رادفر ،مولود ،)1396( ،بررسی ارتباط بین کمالگرایی و سالمت روانی
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ،دوره پانزدهم ،شماره هفتم.

