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Abstract: The family is a human-producing organization, the origin of other social institutions, 

and the basic pillar of every Society. Spirituality is one of the factors that play a vital and 

important role in the multilateral health of family members. this study aimed to investigate the 

role of the dimensions of attitude and practical commitment to prayer in predicting the family 

efficiency and the satisfaction of being a parent in the staff of Quyen. This research is a 

descriptive-correlative study. The statistical population of this study was the staff of Qayen, 

among which 250 (57 women and 193 men) employees were selected by random sampling. 

The measurements were Questionnaire of Attitude and Practical Commitment to Prayer, 

Questionnaire of Family Efficiency(S.FEQI), and Kansas Parental Satisfaction Scale(KPSS). 

The results showed that there is a positive and significant relationship between the dimensions 

of attitude and practical commitment to prayer whit family efficiency and satisfaction of being 

a parent. The results of the regression analysis showed that among the dimensions of attitude 

to prayer, the dimension of "the presence of heart while praying" can predict family efficiency 

and satisfaction of being a parent. It can be concluded that the implementation of divine 

precepts whit the presence of heart is associated with family efficiency and the satisfaction of 

being a parent. This emphasizes the importance of prayer in human life and this is a strong 

cognitive and scientific justification for individuals to have a positive attitude towards prayer 

and to need to perform it. According to the results of this study, it is suggested that with more 

attention to the Islamic lifestyle and the strengthening of religious beliefs attempts to have a 

better and more satisfying life. 
Keywords: Attitude to prayer, practical commitment to prayer, family efficiency, parental 

satisfaction 
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رود و شمار میاجتماعی و رکن اصلی هر جامعه به نهاد خانواده، مولد نیروی انسانی و معبر سایر نهادهای :کیدهچ

پژوهش هدف کند. جانبه اعضای خانواده ایفا میکه نقش اساسی و مهم در سلامت همهمعنویت از بسترهایی است 

کارآمدی خانواده و رضایت از والد بودن کارمندان  بینیابعاد نگرش و التزام عملی به نماز در پیش نقش بررسیحاضر، 

کارمندهای . جامعه آماری این پژوهش، کلیه استهمبستگی -. این پژوهش از نوع توصیفیبود ادارات دولتی شهر قاین

تفاده از با اس انتخاب شدند.نفر مرد(  919نفر زن و  57) کارمند 052قاین بودند که از میان آنها  های دولتی شهراداره

( KPSS) اسکانزرضایت والدینی و  (S.FEQI) کارآمدی خانواده پرسشنامه ،نگرش و التزام عملی به نماز امهپرسشن

اثربخشی نماز در های پژوهش نشان داد بین ابعاد نگرش و التزام عملی به نماز ). یافتهشدآوری طلاعات لازم جمعا

بات، التزام و اهتمام جدی برای انجام نماز، مراقبت و حضور قلب در زندگی فردی و اجتماعی، توجه و عمل به مستح

رابطه وجود دارد. علاوه بر این تحلیل رگرسیون نشان داد، از بین ابعاد رضایت از والد بودن و  کارآمدی خانواده( با نماز

 را دارد.  ایت از والد بودنرضبینی کارآمدی خانواده و توان پیش ،مراقبت و حضور قلب در نمازنگرش به نماز، بُعد 

 بر تأکیدی این و بوده مرتبط بودن والد از رضایت و خانواده کارآمدی با احکام الهی با حضور قلب اجرایبنابراین 

 این انجام لزوم و نماز به نسبت مثبت نگرش برای قوی علمی و شناختی توجیه و هاانسان زندگی در نماز اهمیت

سبک زندگی اسلامی،  بربیشتر تأکید  شود بابا توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می. است افراد برای پربرکت فریضه

جهت داشتن زندگی بهتر  ،هایی همچون اعتقادهای مذهبیلفهؤورد ارائه و کاربرد آن و تقویت منظر در مبحث و تبادل

 بخش اقدام شود.و رضایت
 بودنکارآمدی خانواده، رضایت از والد ز، نگرش به نماز، التزام عملی به نما های کلیدی:واژه

  

 

 

 

 



 

 مقدمه

های اولیه جوامع بشری است که با یکی از نظام 9خانواده

وجود تحولات اساسی، در اهداف و کارکردهای خود ثابت 

جوامع اهمیت اساسی دارد مانده است و در همه 

، هنرمند، کیامنش و حسینیانزادهمهرابی ،مقدم)کاظمیان

شود ای محسوب میه جزء نهادهای هر جامعهانوادخ (.9915

لامت و ثبات بیشتری تر باشد جامعه نیز از سو هر چه بادوام

که خانواده از کارکرد درواقع درصورتی بود. خواهد برخوردار

جامعه نیز از سلامت و ثبات دار باشد، رتری برخوسالم

، 0)آرفایی، محمدی و سهرابیبیشتری برخوردار خواهد بود 

به ؛ 0221،  9نظیر، سعید، سهیل، شر، ازهر و صفدر؛ 0299

 (.9917 ، پورشریف، رضائی و قاسمی جوبنه،نقل از موسوی

خانواده  یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر افزایش سلامت یک

که زوجین ها از یکدیگر دارند. درصورتیرضایتی است که زوج

که خانواده نیز  توان گفتاز یکدیگر رضایت داشته باشند، می

؛ به 0290، 4از عملکرد بهتری برخوردار خواهد بود )موسوی

نظران تعلیم و صاحب (.9917نقل از موسوی و همکاران، 

 شتربیت، نهاد خانواده را مؤثرترین نهاد برای آموزش و پرور

ایجاد عادات و غیر رسمی و اولین فضای مساعد برای 

ت ده اولین کانونی اسخانواچون دانند. مناسبات تربیتی می

توجهی دارد. فرد  قابلگیرد، اهمیت که فرد در آن قرار می

کند تا ت محیطی را از خانواده دریافت مینخستین تأثیرا

تواند ها میثیرپذیری فرد از سایر محیطجایی که حتی تأ

گذار بخش خانواده پایه باشد.نشأت گرفته از محیط خانواده 

مشی ت و در تعیین سبک و خطت انسان اسمهمی از سرنوش

زندگی آینده، اخلاق، سلامت و عملکرد افراد در آینده نقش 

؛ به نقل از پولادی، جهانبخش و 0294، 5بزرگی دارد )داماس

 (.9917، محمدی

در نگاه تعالیم سازنده اسلام، خانواده کانونی مقدّس، 

مبارک و مورد رضایت حق تعالی تلقّی شده و مورد ستایش و 

 (.9967پناهی، ) د خداوند متعال قرار گرفته استمجیت

در اسلام هیچ »فرمایند: می آلهوعلیهاللهپیامبر گرامی صلی

                                                           
1. family 

2. Arfaie, A., Mohammadi, A., & Sohrabi, 

3. Nazir, S., Saeed, S., Sohail, M., Sher, F., Azhar, Z., 

& Safdar, M. 

4. Moosavi, S.F. 

5. Damas, E. j. 

ل تر و ارزشمندتر از بنیان تشکیبنیانی پیش خداوند محبوب

 «.8خانواده و بنیان ازدواج نیست

اهمیت و ضرورت نهاد خانواده و ازدواج بر کسی پوشیده 

اجتماعی -توجه به مقتضیات فرهنگی نیست، حال آنکه با

ضوع ، این مو7جامعه ایران و توجه ویژه اسلام به ازدواج

های بسیاری های اسلام توصیهاهمیت بیشتری دارد. در آموزه

و رفتارهای  در مورد ساختار خانواده و نحوه روابط اعضای آن

عضا و کارایی کل های افزایش سلامت اتسهیل کننده و روش

پور و وفا، اسماعیلقشلاقی، علیوندیشود )یده میخانواده د

 (.9916، آزموده

 دارد بر در را جامعه اصلی عناصر ای،آینه همچون خانواده

 ایمنظومه بشری، امعجو در نظام ترین مهم عنوان به و

 برای مناسبی بستر و اعضا نیازهای تمام تأمین برای مناسب

 ساز زمینه و هازشار به معتقد کارآمد، سالم، نسلی پرورش

 نظام اخیر، هایسال در است. بشر اساسی نیازهای نتأمی

 و علمی ،صنعتی اجتماعی، فرهنگی، تحولات علت به خانواده

 است. شده روروب متعددی هایچالش و مشکلات با ارزشی

 عامل که باورهایی و آداب اخلاقیات، ها،سنت از بسیاری تزلزل

 جدی، صورت به بوده، ادهخانو تعادل و استحکام تقویت،

 توانمی که حالی در است، کرده تهدید ار 6خانواده کارآمدی

 و سالم خانواده پرتو در کارآمد و سالم جامعه تحقق گفت

پاریزی، هوشیاری، تقیان و صفورایی) است پذیر امکان کارآمد

 بر کردهاکار و اهداف در موفقیت معنای به کارآمدی (.9915

 )فصاحت، است شده معنا هاحدودیتم و امکانات اساس

 و مختل را آن منظومه 1خانواده کارکردهای در اشکال (.9919

 دهدمی سوق فروپاشی سمت به را انوادهخ تشدید، صورت در

  (.9976 نژاد،)نوابی

 دینی هایآموزه توجه کانون خانواده، رآمدیکا و کارکردها

 به دارد. تقابلم رابطه خانواده تقویت و تحکیم با کهچرا است؛

 اسلام قوانین راستای در خانواده کارکردهای هرگاه که ایگونه

 و )هوشیاری شودمی منجر خانواده تحکیم به شوند، تقویت

 معنای به خانواده، کارآمدی (.9914 پاریزی، صفورایی

 اخلاق و حقوق رعایت و دینی اعتقادات به آن اعضای پایبندی

 هایتوانایی و هاقابلیت رورشپ زمینه امر، این است اسلامی

                                                           
 .000، ص 922حارالانوار، ج . ب8

7. marriage 

8. family efficiency 

9. family functions 
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 کندمی فراهم 9رفتاری  و 0عاطفی ،9ناختیش ابعاد در را آنان

 روابط شامل خانواده کارآمدی (.9966پاریزی، )صفورایی

 وظایف انجام و4نقش ایفای تکریم، و احترام آمیز، محبت

 همدیگر، به نسبت 8پذیریانعطاف و 5مدارا اعضاء، مشخص

 شودمی همدیگر معنوی ارتقای و بخشیمآرا مشکلات، در صبر

 پدید خانواده در رفتاری چنین (.9966 پاریزی، )صفورایی

 فراهم پایدار 6بینشی و7 اعتقادی بنیادهای آنکه مگر آید،نمی

 به ایمان بودن دارا فوق هایویژگی برای محکم هپشتوان شود.

 سامان مطلوب جهت در را فرد اررفت که است متعال خداوند

 بوده خانواده حامی مهمترین 1دینی اعتقادات همیشه دهد.می

 و هاآموزه است. کرده کمک خانواده اومتد و تشکیل به و

 و نموده فراهم را 92خانواده مندیضایتر زمینه دینی اعتقادات

محمدی، ) است ساخته مهیا را آن بالندگی و رشد امکان

  (.9910 ،زاده و عابدیاحمدی، اعتمادی، فاتحی

خانواده در  ورزند که هرژوهشگران بر این نکته تأکید میپ

برد و مراحل انتقال اصلی، مراحل کلی محیط تغییر به سر می

و جهان شمول هستند. اینکه خانواده تا چه اندازه به سلامت 

شود. تأثیر بسزایی بر حله دیگر وارد میاز یک مرحله به مر

داشت. یکی از این  توانایی آن خانواده در مرحله بعدی خواهد

است که از مهمترین  99تکالیف، ورود به مرحله والدینی

وظایفی است که لازم است برای این تغییرات و ایفای نقش 

جهان بخشی، جدید، آمادگی داشته و با آن سازگار شوند )

 (.9919، یوسفی و کشاورز افشار

توانند تأثیرات های دینی فرزندان میبا نگاه به آموزه

و سازنده در زندگی والدین داشته باشند. از نظر اسلام، مثبت 

شوند. در کلمات و ن از ارکان مهم خانواده محسوب میفرزندا

سیره ائمه )علیهم السلام( نگرش مثبت نسبت به فرزند وجود 

ه جدی شده است. آوری توصیبه فرزند دارد. در روایات

ور ها و نفرزندان میوه دل»فرماید:حضرت محمد )ص( می

                                                           
1. cognitive 

2. emotional 

3. behavioral 

4. role play 

5. tolerance 

6. flexibility 

7. religious bases  

8. conceptual bases 

9. religious beliefs  

10. family satisfaction 

11. parenthood 

در برخی تعابیر آمده است که فرزند داشتن .  «90هایندچشم

مایه خوش بختی خانواده است و از سعادت افراد این است که 

لاق و رفتار و شکل فرزند یا فرزندانی داشته باشند که در اخ

  99.ها باشدظاهری شبیه آن

های دینی از فرزند با تعابیری چون گلی از در آموزه

و ...  98، باعث خیر و برکت95ترین نعمت، به94های بهشتگل

فرزند، صفا و (. 9915یاد شده است )به نقل از پناهی، 

بخشد و چون محبوب پدر و صمیمیت خاصی به خانواده می

شوند. سیره عملی و مادر است، هر دو به او دل بسته می

فرمایشات و احادیث پیشوایان معصوم علیهم السلام نیز حاکی 

شدن با کودک و شور و نشاط حاصل از  از اهمیت هم بازی

 آن است. 

تولد فرزندان در محیط خانه احساس مفید و نتیجه 

هدف از تشکیل خانواده، رد. داشتن را برای والدین درپی دا

است. این هدف است که ما را  96و تولید نسل 97روانیآرامش

مند دهد. زندگی هدفبرد و به ما انرژی میبه جلو می

بودن است. باید شایستگی خود را ثابت کنیم.  مستلزم پربار

داشتن فرزند با احساس شایستگی و مثمر ثمربودن در ارتباط 

است. به همین دلیل است که داشتن فرزند در روایات به 

 .91ثمره وجود والدین تعبیر شده است

ترین وسیله در خدمت ترین بازو و ابتداییفرزند مهم 

دن احتیاجات حیاتی به شمار جامعه انسانی جهت برآورده کر

( خداوند 99، ص02، ج9497رود )علامه طباطبایی، می

متعال اعطای فرزند و امداد به وسیله آن را نوعی ریزش 

شمرد و آن را پاداش دائمی روزی و رحمتی برای خلق می

اعطای فرزندان به  02دهد.استغفار و آمرزش خواستن قرار می

انگونه که خداوند در قرآن انسان گاهی امداد الهی است هم

فرمایند: از پروردگار خود آمرزش بخواهید که کریم می
                                                           

، ص 08. منابع فقه شیعه ) نرجمه جامع أحادیث الشیعه(، جلد 90

899. 

 958، ص 09ج ، . وسائل الشیعه  99

 .999، ص 95مستدرک الوسائل، جلد  .94

 990. همان، ص  95

 .069، ص 98. کنزالعمال، جلد  98

17. mental relaxation 

18. reproduction 

 

 .457، ص 98کنزالعمال، جلد  . 91

 .949. نهج البلاغه، خ  02
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بارد و با آمرزنده است، برکات خود را از آسمان بر شما فرو می

دهد و بخشش اموال فراوان و فرزندان شما را یاری می

 گذارد.ها و نهرهای پرآب در اختیار شما میباغستان

گونه که توان ادعا کرد همانشناختی میانبا تحلیل رو

برخورداری از نعمت و امکانات گسترده، باعث شادی و 

ر نیز باعث رضایت و سرو 9رضایت خاطر است، فرزند صالح

مندی و ای که رضایتاده است. در خانوادهاعضای خانو

بری وجود داشته باشد، پایداری و استحکام وجود دارد و لذت

وجود نخواهد داشت )پناهی،  دی و ناپایداریدلیلی برای سر

9915.) 

دهد که اندیشه های تجربی نیز نشان میپژوهش

فرزندآوری یکی از فرایندهای زیربنایی در تحکیم و 

؛ به 918) 0گمریل و مونتسورضایتمندی خانواده است. ماک

خود نشان دادند که  های( در بررسی9915نقل از پناهی، 

و استواری و کارآمدی  آوری در ایجاد آرامشاندیشه فرزند

، 9خانواده تأثیر زیادی دارد. دانشمندانی چون فرویل

، از جمله افرادی هستند که بر اهمیت 5سوری، مونته4بادیپی

، 8اند )برناردکرده نقش فرزند در پایداری خانواده تأکید

انشناسان در (. برخی از رو9915؛ به نقل از پناهی، 9981

نیز به نقش فرزند  6و سیستیمی 7نگرخانواده درمانی ساخت

، 1اند )جونزمندی خانواده اشاره کردهو رضایتدر پایداری 

، اوهایونهاسوندر مطالعه  (.9915پناهی،  به نقل از؛ 9976

( که به 0291)گ پازی، سیلبرگ، پیجنبرگ، گلدزوینب

، 99، رضایت والدینی92بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی

در بین  99س مسئولیت خانوادهو احسا 90کارآیی والدین

ساله دارای اختلالات روانی می  99تا  5والدین کودکان 

پردازد، نتایج از نقش واسطه ای رضایت والدینی پشتیبانی 

پژوهش لیستر، سیبرت، چانس، هولت، ویلسون  نتایج کردند.

                                                           
1. righteous child 

2. Maxwell, J. W., & Montgomery, J. E. 

3. Froebel, F. 

4. Peabady, E. 

5. Montessori, M. 

6. Bernard, S. 

7. structural family therapy  

8. systematic family therapy  

9. Jones, E. 

10. marital satisfaction 

11. parental satisfaction 

12. parental efficacy 

13. family burden 

که  94دهد بزرگسالان متأهلینشان می( 0202و ویلسون )

تصاص داده و حداقل در هفته خا 95وقت بیشتری را به نماز

را دارند، سطح بالاتری از  98عبادت خانوادگی تجربه یک بار

و رضایت از نحوه حل 96، سازگاری عاطفی97رضایت از رابطه

ها تأثیر قابل توجه این یافته کنند.را تجربه می 91هاتعارض

 نماز و عبادت خانوادگی را بر رضایت از رابطه و عملکرد نشان

 . دهدمی

ترین پدر یا مادر بودن پر احساس 02هرن نظر لافکادیواز 

دار نشده و او را تجربه انسان است. هیچ کس تا وقتی بچه

تواند معنای واقعی زندگی عاشقانه دوست نداشته است، نمی

ها فضایی خالی به را درک کند. نبود فرزندی در خانواده

 شود )به نقل از پناهی،آورد و باعث تضاد میوجود می

گمری (. از این رو، روانشناسانی مانند ماکسول و مونت9915

( به آثار وجودی 9174)00( و راسل9179)09(، فیلدمن9181)

اند و معتقدند فرزندان فرزندان در خانواده اشاره کرده

ای توانند در زندگی والدین تأثیرات مثبت و سازندهمی

شی و های پژوه(. یافته9915بگذارند )به نقل از پناهی، 

های بالینی حاکی است که نبودن فرزند در محیط مشاهده

خانواده یکی از عوامل ناپایداری زندگی مشترک است 

های (. و پژوهش9915؛ به نقل از پناهی، 9970)فرجاد، 

فرزند، های بیدهد که خانوادهانجام شده در ایران نشان می

ند بیش از هر خانواده دیگری در معرض فروپاشی قرار دار

 (.9915؛ به نقل از پناهی، 9970)ساروخانی، 

فراد و ادر سلامت  04های معنویو درمان 09هاآموزش

، بخش مهمی از زندگی 05ها مؤثر است و معنویتخانواده

رود و های مختلف به شمار میها در فرهنگ و قومیتانسان

ها دارد افراد و خانواده 08تأثیر بسزایی بر سلامت و بهزیستی

فرماید: ای (. قرآن کریم می9910و همکاران، )محمدی 

                                                           
14. married adults 

15. prayer 

16  . family worship 

17. relationship satisfaction 

18. emotional attunement 

19. conflicts 

20. Lafcadio Hearn, P. 

21. Feldman, H. 

22. Russell, C. 

23. spiritual education 

24. spirituality therapy  

25. spirituality 

26. well-being 
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. 0و نماز کمک بگیرید 9اید از صبرکسانی که ایمان آورده

گیرد، نمازگزار علاوه بر اینکه از اقامة نماز نیرو و نشاط می

و تشویش خاطر را در میان اعضای خانواده  9زمینة اضطراب

انیت در وسیلة نماز و یاد خدا معنویت و نورکند؛ بهمحدود می

ویژه زن و شوهر نفوذ کرده و در آرامش دل اعضای خانواده به

باره علی)ع( در این  گیرند.خاطر و اطمینان قرار می

دهد ها را صیقل و دلها را آرامش میفرماید: یاد خدا سینهمی

نماز همچنین با مهار  .(098: 9964شهری، )محمدی ری

ان در خانواده را، سد عفتی در خانواده، زمینة بحرزشتی و بی

کند عفتی بنیان خانواده را سست میکند. زیرا فجور و بیمی

شکند. قرآن کریم یکی از و استحکام آن را در هم می

داند؛ و حفظ عفت می4های نمازگزاران را پاکدامنیویژگی

فرماید: نمازگزاران کسانی هستند که دامان خود آنجا که می

 5.عفتی مصون هستندیکنند و از برا محافظت می

نماز به عنوان یک مسأله عقلی و واجب دینی است که 

نسبت به آن مکلف هستند و از آحاد جامعه ایمانی 

رود. ترین فرایض و عبادات شرایع الهی به شمار میعظیم

گرایش دارد و  7و عبودیت 8فطرت انسان به سوی پرستش

مختلف بروز  هایبه گونه  این گرایش در ادیـان و مکاتب

کرده است. اسـلام از یـک سـو، مـا را بـه پرسـش و تحقیق 

و تعبد تأکید 6شود و از سوی دیگر، بر توحیدرهنمون می

فلسفه احکام ما  یهدارد. در نتیجه، تحقیق و پرسشگری دربار

آشنا  را با ابعاد مختلف حقیقـت شـریعت الهـی اسـلام بیشتر

ودیت و توجه به خدا و انجام های توحید و عبنموده و جنبه

بخشد. در اسلام این خداوند اسـت کـه فرایض را تقویت می

کند و نماز از چگـونگی عبودیـت و پرسـتش را تعریـف می

وجوه بارز این پرستش است که در آن تمـام اعضـا و جـوارح 

شود تا در و ابعـاد روحی و ملکوتی انسان به کار گرفته می

هار بندگی کند؛ چون شارع مقدس حکیم و برابر خداوند اظ

ای اسـت کـه نمـاز بـه گونـه عادل اسـت و کیفیـت

                                                           
1. patience 

 .945: بقره.  0

3. anxiety 

4. chastity 

 

 .01: . معارج 5

6. worship 

7. godliness 

8. monotheism 

خلقت و هدایت  هـا و نیازهای انسان در کنار هدفتوانایی

رهنمـون شده و عبودیت  92او را بـه سـوی کمـال 1تشـریعی

یابد )سعیدیان جزی، به معنای واقعی در نماز تحقـق می

9918 .) 

ترین فرایض دینی و از رهنگ اسلامی ما از مهمنماز در ف

ضروریات دین مقدس اسلام، نقطه اوج عبادات، عمود دین و 

مرز بین کفر و ایمان، وسیله قرب الهی و تکامل انسان است. 

و  واژه صلوه اهمیت و آثار تربیتی نماز آن قدر زیاد است که

نگر بار در قرآن آمده است و این بیا 16مشتقات آن بیش از 

آن است که این عبادت مهم ملازم با اسلام بوده و اولین 

ای است که پیامبر اکرم )ص( به مردم ابلاغ کرده و فریضه

ای است که تا هنگام مرگ از انسان ساقط آخرین فریضه

شود. قرآن و روایات نماز را وسیله کمک به مؤمنان در نمی

؛ وسیله 90؛ بازداری مؤمنان از کارهای زشت99هنگام مشکلات

داند. به می 94؛ مایه آرامش و امنیت قلوب مؤمنان99رستگاری

 طور کلی اهمیت نماز در فرهنگ اسلامی و نقش تربیتی و

معنوی و اجتماعی آن در بین مسلمانان عنصری روشن و 

تواند در بدیهی است لذا تأثیری که توسعه فرهنگ نماز می

هنگ های رفتاری، مناسبات زندگی و فرشخصیت و شیوه

عمومی جامعه کنونی به جا بگذارد، حائز اهمیت است. در 

واقع نماز تنها یک عبادت در میان فرایض و تکالیف عبادی 

ترین نماد دینداری است که علاوه بر آثار نیست، بلکه اصلی

فردی، دارای آثار اجتماعی نیز است. شناخت کارکردهای 

ناختی آن و آشکار و پنهان نماز در ابعاد اجتماعی و روانش

گیری رفتارها، اتخاذ اصله در شکلنتایج حو بررسی آثار 

ها و اهداف عمومی و اجتماعی و ها و تعیین استراتژیروش

ای از اسرار نماز را بگشاید تواند پردهفردی می

( در پژوهشی 0227کوئینگ ) (.9971باقری، حاجدیب)ا

ا نشان داد که سلامت روان شناختی و جسمانی انسان ب

زندگی معنوی او رابطه دارد؛ افرادی که اعتقاد مذهبی قوی 

های زندگی موفق تری دارند، در سازش یافتگی با موقعیت

 نتایج تحقیق بشارت، خواصی، حمیدی و رجایی ترند.

                                                           
9. legislative guidance 

10. perfection 

 .959: بقره.  99

 .45عنکبوت: .  90

 .0و9مؤمنون: .  99

 .0أنفال: .  94
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نشان داد که سلامت معنوی با سازگاری زوجین  (9916)

 رابطه مثبت و معنادار دارد.

 مذهبی عقاید وجود که باورند این بر پژوهشگران اغلب

 داخ به ایمان عدم دارد. خانواده استحکام در بسزایی تأثیر

 همین و باشد. نداشته آرامش و انسجام فرد که شودمی موجب

 خانوادگی زندگی در بسیاری لافاخت منشأ و ضعف موجب امر

 که هاییزوج کلی طور به (.9115 ،بنسون و )دوناهو شودمی

 پایدارتری ازدواج و شادتر هازوج یگرد از هستند، ترمذهبی

 و کال ؛9164 ،0سوپانسیک و گلن ؛0229 ،9)سولیوان دارند

 (.0228  ونستویگن، و ارتینکال از نقل به ؛9117 ،9هیتون

است باورها و رفتارهای مذهبی  معتقد (0227) 4کلاین

تواند موجب ارتقای کیفیت زندگی شود. احساس می

را برای زوج و اعضای خانواده به صمیمیت و نزدیکی بیشتری 

ارمغان آورد و از طریق تاکید و تشویق بر روابط سالم نقش 

مهمی در سلامت کانون خانواده ایفا نماید )به نقل از 

 (.9916، بختیاری، باکویی، سیدی اندی و پاشا

 که دهد می نشان (0225)5مارکز و دولاهایت تحقیقات

 رفتار گیری شکل در مذهبی و معنوی رفتارهای و باورها

 همکاران، و محمدی از نقل به ) دارد نقش هدخانوا در مناسب

 باشد، مؤثر زناشویی ارتباط در تواندمی دینی نگرش (.9910

 سامانه دهنده ارائه و زندگی برای رهنمودهایی شامل دین زیرا

 زناشویی زندگی تواندمی هاویژگی این که هاستارزش و باورها

نتایج پژوهش خادملو،  (.0225 جنکوز، و )هانلر دسازن ثرمتأ را

که ابعاد نگرش و التزام  ( نشان داد9919فروزان و توان )

بهزیستی  داری میزاناند بطور معنیتوانستهعملی به نماز 

درصد از واریانس  44بینی، و در مجموع روانشناختی را پیش

( 9917های پژوهش شجاعی )یافته این مولفه را تبیین کنند.

نشان داد که بین نگرش و التزام عملی به نماز و تمامی ابعاد 

آن با شادکامی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نتایج 

 4/91حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد 

درصد از واریانس شادکامی، به وسیله نگرش و التزام عملی 

 . شودبه نماز تبیین می

( در پژوهش 9910بیدختی، و مرادی )پور، امینشهریاری

نگرش و التزام عملی به نماز و خود به این نتیجه رسیدند که 

                                                           
1. Sullivan, K.T. 

2  . Glenn, N. D., & Supancic, M. 

3. Call, V. R., & Heaton, T. B. 

4. Kleine, M. 

5  . Dollahite, D.C., & Marks, L.D. 

 .کنندبینی میپذیری را پیشدرصد مسئولیت 59ابعاد آن، 

نشان ( 9919)، میرآقایی، قاضی و مرادیصفرینتایج پژوهش 

داری بین تقید به نماز و سلامت روان که همبستگی معنی داد

 زیرقیاس کلی سلامت روان و هم در هر کدام از هم در م

 .های سلامت روان وجود داردمقیاس

تحقیقات تجربی نشانگر این مطلب است که نیایش و 

استحکام  صورت مستقیم در رضامندی وباط با خدا یا بهارت

از طریق به  به صورت غیر مستقیم خانواده دخالت داشته و یا

ها در در افراد که آن ویژگیو صفاتی  هاوجود آوردن ویژگی

(. با توجه به 9961)پناهی، ی سهیم هستندثبات زندگ

مطالعات فوق هدف و مسئله اساسی پژوهش حاضر عبارت از 

در  7و التزام عملی به نماز 8رشبررسی نقش ابعاد نگ

کارآمدی خانواده و رضایت از والد بودن  بینیپیش

 است. های دولتی سطح شهر قاینکارمندهای اداره

 روش

 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

جامعه و از نوع توصیفی ـ همبستگی  طرح پژوهش حاضر

های دولتی سطح کارمندهای ادارهآماری این پژوهش، کلیه 

نفر بر اساس  052نمونه پژوهش به تعداد  ودند.ب شهر قاین

فراد به ابرآورد شد و همین تعداد  6جدول کرجسی و مورگان

افراد پس از جلب مشارکت تصادفی ساده انتخاب شدند روش 

 پرسشنامه نگرش و التزام عملی به نماز، ،انتخاب شده

مقیاس رضایت  و 1(FEQI.S) خانواده کارآمدی پرسشنامه

به صورت فردی  آنهادر مورد  92(SKPS) زاسوالدینی کان

کننده به دلیل پاسخ ناقص به  شرکت 52تعداد اجرا شد. 

های آماری کنار گذاشته شدند و بدین از تحلیلها پرسشنامه

 میانگین سنی .تقلیل یافتنفر  022ترتیب نمونه پژوهش به 

و انحراف سال  80تا  00با دامنه  70/96 نمونه پژوهش

میانگین و انحراف استاندارد متغیر  .بود 90/6استاندارد 

(، 07/94و  08/996نگرش و التزام عملی به نماز به ترتیب )

، 86/45د آن )اثربخشی نماز در زندگی فردی و اجتماعی )ابعا

(، التزام و 18/6، 28/07(، توجه و عمل به مستحبات )75/92

( و مراقبت و 98/92، 41/99اهتمام جدی برای انجام نماز )

                                                           
6. attitude to prayer 

7. practical commitment to prayer  

8. Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. 

9  . Safurayi, Family Efficiency Questioner based on 

Islamic View (S.FEQI) 

10. Kansas Parental Satisfaction Scale )KPSS( 
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ف ، میانگین و انحرا(90/7 ،20/90حضور قلب در نماز )

 ( و89/98، 91/948استاندارد متغیرکارآمدی خانواده ) 

میانگین و انحراف استاندارد متغیر رضایت از والدبودن 

ابزار سنجش به شرح زیر  ( به دست آمد.74/0، 55/97)

 .توسط شرکت کنندگان تکمیل شد

 ابزار سنجش

نگرش و  مقیاس .نگرش و التزام عملی به نماز مقیاس

 ،نژاد نصرآبادانیسی، نویدی، و حسینی)به نماز التزام عملی 

های آن به شیوه که پاسخ سؤالی است 52ر( یک ابزا9961

ای از هیچ وقت تا همیشه تهیه گزینه 5لیکرت و به صورت 

نماز است. این به نمره بالاتر حاکی از اهمیت  شده است.

را مورد سنجش قرار داده  9گیری درونیهتمقیاس بیشتر ج

 ا( :شدابهار زیر مقیاس شامل موارد ذیل میو دارای چ

( توجه و عمل 0فردی و اجتماعی، ر زندگی اثربخشی نماز د

مراقبت و حضور  (4( التزام و اهتمام به نماز، 9به مستحبات، 

 (9961) پژوهش انیسی و همکاران هاییافته قلب در نماز.

ی به نماز دارای زام عملته مقیاس نگرش و الکنشان داد 

های التزام روایی همزمان آن با مقیاس روایی محتوا است و

گیری مذهبی آلپورت مورد عتقادات مذهبی و جهتبه ا عملی

این مقیاس  پایایینتایج بررسی  همچین تأیید قرار گرفت.

شان داد که این مقیاس از اعتبار همسانی درونی، بازآزمایی ن

در پژوهش زارع و صیفی مناسبی برخوردار است. نو ت

 66/2 مقیاسکل  0ضریب آلفای کرونباخ (9914زاده )شهابی

، 61/2، 68/2ها به ترتیب مقیاس زیرضریب آلفای کرونباخ و 

 به دست آمد. 65/2و  69/2

نامه پرسش .(S.FEQI) خانواده کارآمدی پرسشنامه

( نخستین بار توسط صفورایی S.FEQIخانواده )کارآمدی 

 سال در سپس شد. هنجاریابیسؤال طراحی و  71(، با 9966)

شد.  ابی مجددهنجاری همکاران و هوشیاری توسط 9915

نتایج به دست آمده نشان داد که قدرت تمیز و میزان آگاهی 

دهنده نشان که هاییپرسش به اندازه کافی نیست. گزینه 91

گویان را پاسخ توانندهستند، نمی« کم»و « بسیار کم»کارآیی 

رو این دو گزینه را با هم ترکیب و ایناز هم تفکیک کنند. از

درنهایت پرسشنامه کارآیی خانواده پرسشنامه را اصلاح کرد و 

گذاری پرسشنامه به سؤال تهیه گردید. جهت نمره 82با 

 
1. internal orientation   

2. Cronbach's alpha 

کم یا »و  0نمره « زیاد»، 9نمره « بسیار زیاد»های گزینه

 صورت به 49 و 98 سؤالات .تعلق می گیرد 9نمره « بسیار کم

کل  همزمان برای بررسی روایی شوند.گذاری مینمره معکوس

 بین همبستگی از آن، هایشده و مؤلفهپرسشنامه کوتاه 

ها در دو فرم اولیه و مؤلفه و پرسشنامه کل از حاصل نمرات

، همبستگی بین پرسشنامهکوتاه شده استفاده شد. برای کل 

 فرم واریانس درصد 16 دیگر، عبارت به باشد؛می 11/2دو فرم 

 ضریب .است تبیین قابل شده کوتاه فرم از استفاده با اولیه

 پرسشنامه کل برای اخکرونب آلفای اساس بر درونی همسانی

 و (78/2) حقوقی شاخص (،65/2) بینشی شاخص (،61/2)

 از پرسشنامه اعتبار همچنین، باشد.می (61/2) اخلاقی شاخص

 . است آمده دست به (69/2) گاتمن سازیدونیمه راه

مقیاس رضایت  .(KPSS) رضایت از والد بودن مقیاس

؛ والترا اسچام و جاستین هال KPSS) زاسکان از والد بودن

است که به منظور سنجش و  ایگویه 9 ( یک ابزار9165

والدین باید میزان رود. ارزیابی رضایت از والد بودن به کار می

ای از شدیدا راضی تا درجه 7رضایت خود را در قالب مقیاس 

به صورت  مقیاسگذاری این نمرهشدیدا ناراضی اعلام کنند. 

 «شدیدا ناراضی» ها ازبرای گزینه می باشد و لیکرت طیف

 شودمیدر نظر گرفته  7نمره  «شدیدا راضی» تا 9نمره 

این  نشان داد (9165) پژوهش جیمز (.9165)جیمز، 

رضایت زناشویی و مقیاس با همبستگی معنادار با مقیاس 

نفس روزنبرگ روایی همزمان خوبی دارد. پایایی مقیاس عزت

مورد  65/2تا  76/2کرونباخ در دامنه  با آلفای این مقیاس

 .تأیید قرار گرفت

 

 هایافته

بین ابعاد نگرش و  دهد کهنشان می ،9جدول  هایداده

اثر بخشی نماز در زندگی فردی و التزام عملی به نماز )

اجتماعی، توجه و عمل به مستحبات، التزام و اهتمام جدی 

( با کارآمدی لب در نمازبرای انجام نماز، مراقبت و حضور ق

خانواده و رضایت از والد بودن رابطه مثبت و معنی داری 

 وجود دارد.
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 9جدول 

 (=n 022) ضرایب همبستگی بین نمرات ابعاد نگرش و التزام عملی به نماز  با  کارآمدی خانواده و رضایت از والد بودن
 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

       9 اجتماعی اثر بخشی نماز در زندگی فردی و -9

      9 79/2** توجه و عمل به مستحبات -0

     9 69/2** 77/2** التزام و اهتمام جدی برای انجام نماز -9

    9 62/2** 74/2** 15/2** مراقبت و حضور قلب در نماز -4

   9 14/2** 19/2** 61/2** 19/2** نگرش و التزام عملی به نماز -5

  9 91/2** 49/2** 99/2** 01/2** 49/2** کارآمدی خانواده -8

 9 99/2** 00/2** 04/2** 91/2** 91/2** 02/2** رضایت از والد بودن -7
 .دار می باشندمعنی 29/2تمام ضرایب در سطح **  

 

بینی کارآمدی که پیشدهد نشان می ،0های جدول داده

به ها بر اساس ابعاد نگرش و التزام عملی خانواده آزمودنی

نماز فقط در مورد بعد  مراقبت و حضور در نماز معنادار است. 

درصد از کارآمدی خانواده  96این متغیر در مجموع بیش از 

 (. 2R= 96/2کند )بینی میها را پیشمودنیآز

 
 0جدول 

 به نماز و التزام عملی بر اساس ابعاد نگرشکارآمدی خانواده تحلیل رگرسیون گام به گام نمره 

منابع  یرمتغ 

 تغییرات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

F  سطح

 معناداری

R 2R 

مراقبت و حضور قلب 

 در نماز

 96/2 49/2 2229/2 27/45 01/92029 9 066/92029 رگرسیون

     95/008 916 70/44698 باقی مانده

      911 29/55296 کل

 

یب تأثیر ضر که دهدنشان می ،9های جدول داده 

و ضریب  =B 29/9مقیاس مراقبت و حضور در نماز 

باشد. بر این اساس رگرسیون این زیر مقیاس مثبت می

توان گفت با افزایش نمره این مؤلفه، میزان کارآمدی می

یابد و بالعکس با کاهش نمره این مؤلفه، خانواده  افزایش می

 یابد.میزان کارآمدی خانواده کاهش می

 
 9جدول 

 به نماز  و التزام عملی بر اساس ابعاد نگرشکارآمدی خانواده ایب رگرسیون گام به گام میزان ضر

 سطح معناداری T ضریب بتا خطای معیار Bضریب  متغیر

 2229/2 00/09 - 10/4 97/994 مقدار ثابت

 2229/2 79/8 49/2 952/2 29/9 مراقبت و حضور قلب در نماز

 

بینی رضایت از دهد که پیشینشان م ،4 های جدولداده

ها بر اساس ابعاد نگرش و التزام عملی به والد بودن آزمودنی

معنادار  مراقبت و حضور قلب در نمازنماز فقط در مورد بعد 

درصد از رضایت از والد بودن  8است. این متغیر در مجموع 

    .(2R= 28/2کند )بینی میها را پیشمودنیآز
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 4جدول  

 تحلیل رگرسیون گام به گام نمره رضایت از والد بودن بر اساس ابعاد نگرش و التزام عملی به نماز 

مجموع  بع تغییراتمن متغیر 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

F  سطح

 معناداری

R 2R 

مراقبت و حضور قلب 

 در نماز

 28/2 04/2 2229/2 82/90 09/61 9 09/61 رگرسیون

     260/7 916 96/9420 ماندهباقی

      911 91/9419 کل

 

 

مقیاس دهد ضریب تأثیر نشان می ،5های جدول هداد

و ضریب رگرسیون این زیر  =21/2Bمراقبت و حضور در نماز 

توان گفت با افزایش باشد. بر این اساس میمقیاس مثبت می

و  یابدنمره این مؤلفه، میزان  رضایت از والد بودن افزایش می

ضایت از والد بودن بالعکس با کاهش نمره این مؤلفه، میزان ر

 یابد.کاهش می

 

 5جدول 

 ضرایب رگرسیون گام به گام میزان رضایت از  والد بودن بر اساس ابعاد نگرش و التزام عملی به نماز 

 سطح معناداری T ضریب بتا خطای معیار Bضریب  متغیر

 2229/2 70/98 - 618/2 54/94 مقدار ثابت

 2229/2 55/9 04/2 207/2 21/2 مراقبت و حضور قلب در نماز

 

 بحث
بررسی نقش ابعاد نگرش و پژوهش حاضر هدف اصلی  

کارآمدی خانواده و رضایت  بینیالتزام عملی به نماز در پیش

بود. های دولتی سطح شهر قاین از والد بودن کارمندهای اداره

اثر التزام عملی به نماز ) نتایج نشان داد بین ابعاد نگرش و

بخشی نماز در زندگی فردی و اجتماعی، توجه و عمل به 

مستحبات، التزام و اهتمام جدی برای انجام نماز، مراقبت و 

والد رضایت از ( با کارآمدی خانواده و حضور قلب در نماز

دار وجود دارد. نتایج تحلیل رابطه مثبت و معنیبودن 

مراقبت و ن ابعاد نگرش به نماز بُعد رگرسیون نشان داد، از بی

بینی کارآمدی خانواده و توان پیش حضور قلب در نماز

 و همکاران خادملو والد بودن را دارد که با نتایجت از رضای

(، 9917(، شجاعی )9914زاده )(، زارع و شهابی9919)

، (، شیرزادی9910) و همکاران پورشهریاری

 و همکاران صفری(، 9916)نژاد کولایی و فلسفیخدابخشی

کجباف و (، 9915حسینی )(، عیدی و مجذوب9919)

 .است( همسو 9962کریمی ) (،9967پور )رئیس

رفتارها و اعمال مذهبی از قبیل اقامه نماز، روزه، توکل 

تواند با ایجاد امید به خدا، عبادت و زیارت، اعتکاف و غیره می

 د.گی فرد شونو تشویق به نگرش مثبت موجب رضایت از زند

در میان عبادات، هیچ عبادتی به مانند نماز و به خصوص 

ند قلب کوچک نمازی که با حضور قلب خوانده شود، نمی توا

کران رحمت الهی وصل نماید. حضور آدمی را به دریای بی

را با  قلب در نماز به این معنا است که انسان در نماز، دل

م توجّه و حواس خود را ای که تمازبان همراه نماید به گونه

به سوی معبود خود متمرکز نماید. به عبارت دیگر در لحظه 

نماز نسبت به خود، هدف خود و عظمت معبود خود آگاه 

باشد که این همان مفهوم ذهن آگاهی است که در نظریات 

 کاهشروان شناسی به آن اشاره شده و تأثیرات مثبت آن بر 

و افزایش بهزیستی  (0292)سیگل،  افسردگی اندوه و و غم

( 9919، احمدوند، حیدری نسب و شعیریشناختی )روان

 است. شدهمشخص 

خداوند در آیات متعدد به اهمیت نماز و اثرات مثبت آن 

سوره عنکبوت آمده  45اشاره کرده است به ویژه در آیه 

کاری ، نماز فرد را از ناشایستی و زشتنماز را بر پا دار»است: 

نماز و دعا  «.یاد خدا از هر کاری مهم تر است دارد وباز می

داری، از ظری دینهای عملی و نترین شکلبه عنوان مهم

شوند که نقش بخش محسوب میمؤثرترین اعمال شفا 
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 .911. نهج البلاغه، خ 9
2. self-awarenece 

3. confidence 

4. Canter, K. A. 

 

ای در تأمین و تقویت بهداشت جسمانی و روانی برجسته

  .9دارند

معنویت و مذهب به عنوان سپری در برابر مشکلات و 

فراد قرار گرفته و به صورت ضربه گیر عمل های اناراحتی

شود. کند و موجب ارتقای سطح رضایت زندگی افراد میمی

، ایجاد ارتباط و پیوند با 0همچنین با افزایش خودآگاهی

اطرافیان و دریافت حمایت اجتماعی از سوی دیگران، افزایش 

، معنی و هدف در زندگی و مقابله و سازگاری 9حس اعتماد

های شکلات روانی و جسمانی در کنار دیگر مؤلفهمؤثر با م

مرتبط، موجب بهبود و ارتقاء سلامت روانی و جسمانی افراد 

شده و سطح سازگاری افراد با رویدادهای زندگی افزایش 

 یابد.می

بسیاری از رفتارها و گرایش های افراد از قبیل گرایش به 

ه وظایف نماز و روزه، شرکت در کارهای خیر و اهمیت دادن ب

و تکالیف دینی، اغلب متأثر از تجارب خوشایند تربیتی آنان 

کند که ( بیان می0222) 4نترکادر خانه و خانواده است. 

میزان تأثیر والدین بر روی نگرش فرزندان و رفتار آنها بسیار 

گیری اعتقادات مگیر است. آنها نقش اساسی در شکلچش

تقادات خود را به طور کنند و نگرش و اعفرزندانشان بازی می

دهند و کودکان مستقیم و غیر مستقیم به کودکان انتقال می

ند پذیراین تأثیر را از مشاهده اعمال و رفتار والدین می

 (.9968، نژادی، گلستانی و احمدینیک)

فرزندان بر پایه های با نگرش مذهبی، نگرش در خانواده

سبب کل گرفته و این اعتقادات اعتقادات مذهبی ش

گیری شخصیت دینی در فرزندان شده و به بروز شکل

جایی که شود. از آنتارهای مثبت از سوی آنها منجر میرف

این رفتارها شامل احترام به والدین، توجه به آنها، عدم ایجاد 

باشد، ر، میل به تلاش و موفقیت و... میمزاحمت و دردس

ت که توان نتیجه گرفبنابراین می شود.سبب رضایت می

اجرای احکام الهی و به ویژه نماز با کارآمدی خانواده و 

رضایت از والد بودن مرتبط بوده و این تأکیدی بر اهمیت 

باشد و توجیه شناختی و علمی نماز در زندگی انسانها می

قوی برای نگرش مثبت نسبت به نماز و لزوم انجام این 

 .استفریضه پربرکت برای افراد 

آماری این پژوهش محدود به کارمندان  هاز آنجا که جامع

باشد. لازم است در تعمیم دادن نتایج شهر قاین می دولتی

 . همچنینبیشتر دقت شود این پژوهش به جوامع دیگر

آوری اطلاعات در این ابزارهای مورد استفاده برای جمع

رود که بود و لذا احتمال میدهی پژوهش، از نوع خود گزارش

تری از خود اند که چهره مطلوبری داشتهتمایل بیشت افراد

شود با با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می گزارش دهند.

تأکید بیشتر بر سبک زندگی اسلامی، بحث و تبادل نظر در 

هایی همچون مورد ارائه و کاربرد آن و تقویت مولفه

بخش اعتقادهای مذهبی جهت داشتن زندگی بهتر و رضایت

 .اقدام شود

 

 نابعم

(. 9919نسب، ل.، و شعیری، م. ر. )احمدوند، ز.، حیدری

های تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس مؤلفه

 .82-81، 0آگاهی. فصلنامه روانشناسی سلامت، ذهن

(. آثار مطلوب نماز در بهداشت 9971ادیب حاج باقری، م. )

 .929-925، 9روان. طب و تزکیه، 

 

 

 

 (.9961نژاد نصرآباد، ا. )یانیسی، ج.، نویدی، ا.، و حسین

 ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز.

 .999-996، 4 ،علوم رفتاری

بختیاری، ا.، باکویی، ف.، سیدی اندی، س.ج.، و پاشا، ه. 

(. نقش معنویت بر نظام سلامت خانواده از دیدگاه 9916)

 .06-96، 9اسلام. نشریه اسلام و سلامت، 
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(. 9916ع.، خواصی، ر.، حمیدی، خ.، و رجایی، م. )بشارت، م. 

پیش بینی سازگاری زوجین بر اساس کمال گرایی 

معنوی/مذهبی و سلامت معنوی. دو فصلنامه روانشناسی 

 . 9-94، 0خانواده، 

(. خانواده از منظر دین و روانشناسی. 9967پناهی، ع. ا. )

 .99-94، 995معرفت، 

ه فواید و آثار فرزندآوری در (. نگاهی ب9915پناهی، ع. ا. )

های دینی با رویکرد اخلاقی. فصلنامه علمی ترویجی آموزه

 . 99-89، 09اخلاق، 

های دینی در نقش التزام به آموزه (.9961پناهی، ع. ا. )

 .77-18، 0تربیت واستحکام خانواده. معرفت اخلاقی، 

(. پیش بینی 9917پولادی، ا.، جهانبخش، ا.، و محمدی، ا. )

میمیت زوجین از طریق الگوهای تربیت خانوادگی ص

گیری مذهبی، الگوهای های فرزندپروری، جهت)سبک

نامه اسلامی ای تربیت خانوادگی(. پژوهشانسانی و رسانه

 . 17-999، 99زنان و خانواده، 

(. 9919جهان بخشی، ز.، یوسفی، ن.، و کشاورز افشار، ح. )

یت زناشویی زنان ها، تغییرات و رضابررسی کیفی چالش

 . 84-76، 59های مشاوره، در گذر به والدینی. پژوهش

(. پیش بینی 9919خادملو، ع.، فرزان، س.، و توان، ع. )

بهزیستی روانشناختی دانشجویان بر اساس نگرش و 

التزام عملی به نماز. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت 

ان ایده و اقتصاد و علوم انسانی. استانبول، شرکت مدیر

 پردازان پایتخت ایلیا

نگرش و التزام عملی به (. 9914زاده، ف. )زارع، ح.، و شهابی 

نماز در تدوین مدل تعهدزناشویی زنان معلم شهر بیرجند 

-70، 07، زن و مطالعات خانواده .آوریگری تاببا واسطه

59 . 

(. دستاوردهای نماز برای سلامت 9918جزی، م. )سعیدیان

های اجتماعی اسلامی، سعه اجتماعی، پژوهشمعنوی و تو

0 ،994-60 . 

(. بررسی ارتباط نگرش و التزام عملی به 9917شجاعی، ا. )

نماز با میزان شادکامی دانشجویان )مطالعه موردی: 

، 08دانشگاه محقق اردبیلی(. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 

928-61 . 

(. 9910، ف. )پور، ر.، امین بیدختی، ع. ا.، و مرادیشهریاری

بررسی رابطه میان نگرش و التزام عملی به نماز با 

مسئولیت پذیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی در 

های شهر سمنان. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه دانشگاه

 . 89-60، 8اسلامی، 

نژاد، م. ر. شیرزادی، ز.، خدابخشی کولایی، آ.، و فلسفی

به نماز و تجارب  (. رابطه ی نگرش و التزام عملی9916)

های معنوی با سلامت عمومی دانشجویان دختر دانشگاه

، 4. مجله پژوهش در دین و سلامت، 9918تهران در سال 

999-11 . 

ع.، قاضی، ش.، و مرادی، ک. آ.، میرآقایی، ع. صفری، ن. 

بررسی رابطة تقیّد به نماز و سلامت روان در (. 9919)

مجله علمی . آبادمدانشجویان دانشگاه پیام نور خر

 . 79-71، 0، پژوهشی یافته

های خانواده کارآمد (. شاخص9966پاریزی، م. م. )صفورایی

از دیدگاه اسلام و ساخت پرسشنامه آن. رساله دکتری 

روانشناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 

 واحد قم.

ق(. المیزان فی تفسیر القرآن. 9497علامه طباطبایی، م. ح. )

 لبنان: موسسه الاعلمی للمطبوعات. -روت بی

ی نگرش و (. رابطه9915عیدی, ا.، و مجذوب حسینی، پ. )

التزام عملی به نماز و تجارب معنوی با کنترل عواطف. 

های نوین در علوم تربیتی، المللی افقهمایش بین

های اجتماعی، تهران، انجمن افق روانشناسی و آسیب

 نوین علم و فناوری.

های کارآمدی در (. بررسی شاخص9919، ر. ع. )فصاحت

نامه کارشناسی ایرانی. پایان -الگوی پیشرفت اسلامی
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ارشد علوم سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 

 خمینی واحد قم.

پور، خ.، و آزموده، م. وفا، م.، اسماعیلقشلاقی، س.، علیوندی

مذهبی اسلام -درمانی معنوی(. اثربخشی گروه9916)

حور بر شادمانی زناشویی و کیفیت رابطه ادراک شده م

زناشویی در زنان دارای تجربه دلزدگی زناشویی. 

 . 79-14، 98نامه اسلامی زنان و خانواده، پژوهش

هنرمند، م.، کیامنش، ع.، و زادهمقدم، ک.، مهرابیکاظمیان

(. نقش تمایزیافتگی، معناداری 9915حسینیان، س. )

بینی رضایت ودگی در پیشزندگی زندگی و بخش

 . 79-60، 0زناشویی. دوفصلنامه روانشناسی خانواده، 

رابطة بین نگرش (. 9967) پور، ح.کجباف، م. ب و رئیس

آموزان مذهبی و سلامت روانی در بین دانش

مطالعات اسلام و  های دخترانه اصفهان.دبیرستان

 .  99-44، 0، شناسیروان

رش مذهبی والدین و شیوه (. رابطه نگ9962کریمی، م. )

نامه فرزندپروی والدین و نگرش مذهبی دختران. پایان

کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 

 دانشگاه الزهرا.

زاده م.، و محمدی، ر.، احمدی، س. ا.، اعتمادی، ع.، فاتحی

(. بررسی رابطه ساده و چندگانه بین 9910عابدی، ا. )

لی خانواده. فصلنامه مشاوره و سبک زندگی با تعا

 . 19-924، 9درمانی خانواده، روان

. الحکمهمنتخب میزانق(. 9425شهری، م. )ریمحمدی

. چاپ سوم. قم: (9964) مترجم: حمیدرضا شیخی

 انتشارات دارالحدیث.

جوبنه، ر. موسوی، س. و.، پورشریف، آ.، رضائی، س.، و قاسمی

رای روابط بین معنا جنسیتی ب-(. الگوی ساختاری9917)

در زندگی با صمیمیت و سازگاری زناشویی. فصلنامه 

 . 959-979، 52های نوین روانشناختی، پژوهش

(. روانشناسی زن. تهران: انتشارات 9976نوابی نژاد، شکوه )

 جامعه ایران.

(. 9968نژادی، ف.، گلستانی، س. ه.، و احمدی، س. ا. )نیک

ر اساس دیدگاه خواجه های تربیتی بتأثیر آموزش روش

نصرالدین طوسی بر تغییر نگرش مادران در تربیت 

، 94فرزندان. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 

40-09 . 

(. 9915پاریزی، م. م. )هوشیاری، ج.، تقیان، ح.، و صفورایی

هنجاریابی مجدد پرسشنامه سنجش کارآمدی خانواده با 

العات اسلام و روان پاسخ. مط-استفاده از نظریه سؤال

 . 11-997، 91شناسی، 

(. رابطه 9914هوشیاری، ج.، و صفورایی پاریزی، م. م. )

کارآمدی خانواده با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان 

 . 77-19، 4و طلاب. پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، 
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