
©2019 ASP Ins. Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2019:3(1): 123-131 

Explaining the Attitude and Practical Commitment of Education 

Staff Towards Prayer: The Main Component of Islamic Lifestyle 

(Case Study: Hormozgan Province)

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 As regarding, prayer is One of the greatest islamic obligation 

and the supreme duty of Islam, the goal of present research is 

Analysis of attitude and Adherence of  Education staff of 

Hormozgan state into the prayer. This research is applied and 

the method of that is Descriptive – survey. Population of this 

research included 1500  staff ( man & woman, Official, 

Agreements and Contractual ) of Hormozgan state that based 

on the formula and 142 staff selected as sample by Random – 

Cluster. The tools of Collection data are Standard 

questionnaire of Attitude and Adherence to the prayer that 

Validity of this Derived 0.88 by the method  ofCronbach's 

alpha coefficient. The results of research shows that Average 

of Attitude and Adherence of staff in each of the Components 

of the effectiveness Prayer in Individual and social life , And 

act according to the desirable, Commitment and serious 

dedication to do prayer and Care, and the presence of heart in 

prayer is Higher than average that shows Attitude and good 

Adherence of staff of education than the prayer. Also Other 

results of the study show No difference in attitude and 

Adherence to prayer by age , sex , Education, Years of 

Experience and level of fee. Significant difference of attitude 

and Adherence of staff According to Marriage is another 

Results of research. 
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نگرش والتزام عملي کارکنان ستادی آموزش  نییتب

 يسبک زندگ يوپرورش نسبت به نماز : مولفه اصل

 )مطالعه موردی: استان هرمزگان( ياسالم
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 چکیده
با توجه به اینکه نماز یکی از بزرگترین فرائض اسالمی و عالی ترین 
تکلیف مکتب اسالم است، هدف پژوهش حاضر تحلیل نگرش و التزام 
عملی کارکنان ستادي آموزش و پرورش استان هرمزگان نسبت به نماز 

می باشد. این پژوهش  یاسالم یمولفه سبک زندگ نیتر یبه عنوان اصل
پیمایشی است. جامعه آماري  شامل  -از نوع توصیفی نکاربردي و روش آ
ادي)زن و مرد، رسمی، پیمانی و قراردادي( استان کلیه کارکنان ست

نفر می باشدکه بر اساس فرمول و به صورت  1500هرمزگان به تعداد 
نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد  142تصادفی خوشه اي، 

نگرش و التزام عملی به نماز است  انداردآوري داده ها پرسش نامه است
به دست آمد. نتایج  88/0آلفاي کرونباخ که اعتبار آن با روش ضریب 

پژوهش نشان می دهد که میانگین نگرش و التزام عملی کارکنان در 
هریک از مولفه هاي اثربخشی نماز در زندگی فردي و اجتماعی، توجه 

براي انجام نماز و مراقبت و  يو عمل به مستحبات، التزام و اهتمام جد
ر است که نشان دهنده نگرش و حضور قلب در نماز از حد متوسط باالت

التزام عملی خوب کارمندان آموزش و پرورش نسبت به نماز به عنوان 
می باشد. همچنین نتایج دیگر  یاسالم یمولفه سبک زندگ نیتر یاصل

 یپژوهش حاکی از عدم تفاوت نگرش و التزام عملی به نمازاز عاصر اساس
ت، سابقه بر حسب سن، جنسیت، تحصیال یاسالم یدر سبک زندگ

خدمت و میزان حقوق می باشد. تفاوت معنادار نگرش و التزام عملی 
بر حسب  یاسالم یمولفه سبک زندگ يکارکنان در خصوص مولفه ها

 يکه کارکنان ستاد نیا گرید جهیتاهل از دیگر نتایج پژوهش است.نت
 یمولفه سبک زندگ نیتر ینسبت به نماز به عنوان اصل است ستهیشا

 .شود رفتهیپذ یداشته باشند نا به عنوان فرهنگ عموم یاسالم
 

 یاسالم ینماز، التزام عملی، کارکنان، سبک زندگ: کلیدی واژگان
 
 

 11/10/1397تاریخ دریافت: 
 27/11/1397 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولabasi1234@gmail.com 

 مقدمه
تخصصی پیشرفت سریع علم و مواجه شدن پژوهشگران با زمینه هاي 

متنوع و فراوان، ظهور گرایش هاي تخصصی را در پی داشته است. فقدان 
دیدگاه مشترک بین پژوهشگران، به علت تخصص گرایی و عدم وجود 
ارتباط منطقی بین این زمینه ها، در بعضی از حوزه هاي علم، به یک 
معضل تبدیل شده و پژوهش هاي علمی را با چالش هاي زیادي روبرو 

. به نظر می رسد به دلیل ارتباط و وابستگی علوم انسانی، ساخته است
پژوهش گران این حوزه با چالش هاي تحقیقاتی بیشتري برخورد خواهند 
کرد که این مسئله ضرورت نگاه بین رشته اي را بازگو می کند. 
راهکارهایی مانند وام گیري رشته ها از رشته  دیگر یا انجام فعالیت 

اهی، تجزیه و تحلیل داده ها براي نتیجه گیري هاي تجربی و آزمایشگ
در  علوم انسانی، از جمله مواردي است که می تواند در رفع چالش هاي 

(. در ایران نیز موضوع کاربردي کردن علوم 1تحقیقاتی مفید واقع شود)
انسانی و آشتی دادن این حوزه از علم براي پاسخگویی به نیاز هاي ملموس 

علوم انسانی، یکی از ضرورت هاي تدوین و راه جامعه در رشته هاي 
 اندازي مطالعات و پژوهش هاي بین رشته اي محسوب می شود.

گرچه شاید در نگاه اول باور نکردنی به نظر آید اما با نگاهی دقیق تر 
به عنوان اصلی ترین  "نماز و نماز خواندن"درخواهیم یافت که مطالعه 
ند به عنوان یکی از موضوعات مهم ، می توامولفه سبک زندگی اسالمی 

مطالعات بین رشته اي به شمار رود و علومی مانند روانشناسی، جامعه 
شناسی، انسان شناسی و الهیات، هریک از منظر خود، آن را مورد بررسی 

 ند. هو پژوهش قرار د
اصوال فلسفه  آفرینش انسان ها عبودیت پروردگار است. خداوند در .2

(. 56)ذاریات، "و ما خَلَقت الْجِنَّ و ْاالنْس اال لیعبدونِ " قرآن می فرماید:
عبادت برخورداري از نیت و اندیشه خالصانه و موحدانه و حرکت 

(. عبادت و ایمان 2هدفمند و مستمر در راه خدا و به سوي خدا می باشد)
دینی و اقدام به رفتار ها و آداب اصیل آن بدون تردید براي مسلمانان 

ري و بهزیستی روانشناختی و اجتماعی به حساب می آید. نوعی پایدا
مسلمانان می توانند با پیروي از اصول اسالم به یک زندگی متعادل و 
سالم دست یابند و از آن بهره مند شوند. در دین اسالم نماز سمبل عبادات 
و نافذترین راه کسب تقوا می باشد.  نماز، هادي اعمال دیگر انسان است 

ن را دارد که همه  اعمال را در راستاي خود اصالح نماید. امام و این توا
بهترین چیزي که بنده پس از شناخت خدا به "کاظم)ع( می فرمایند:

نکته دیگر  (. 3)"وسیله  آن به درگاه الهی تقرب پیدا می کند، نماز است
 سبک زندگی اسالمی است که  نماز مولفه اصلی آن می باشد. سبک

 هجامع در افراد اجتماعی و فردي مناسبات  کلیه از تاس عبارت زندگی
 تفریح، خوراک، پوشش، و خورد درآمد، آموزشی، نظام قالب در که

 را زندگی سبک.  کند می پیدا ظهور غیره و خانوادگی نظام ورزش،
 است جامعه یک  الیه ترین وسطحی ترین ظاهر تمدن که معادل برخی

سبک زندگی غربی در . است متجدد جهان سبک زندگی ظاهر. دانند می
بستر فرهنگ و تفکر غربی شکل گرفته است . و مولفه هاي فرهنگ و 
تفکر غربی بر آن حاکم است . گذر از فرهنگ وتفکر غربی در درجه 
ي اول مشروط به خود آگاهی و سپس تغییر سبک زندگی غربی به 

را  گی غربیاسالمی است . براي این کار ابتدا باید مولفه هاي سبک زند
)مانند مصرف زدگی، غفلت، خود پرستی، لذت گرایی ، و... (را شناخت 
و سپس مولفه هاي سبک زندگی اسالمی را )مانند نماز ،روزه، قناعت ، 
ذکر وتذکر و... (را شناخت . بدون شک االن سبک غالب زندگی ما 
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 1397زمستان ، 1، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

متاسفانه، سبک زندگی غربی است .براي گذر از وضعیت موجود و 
به وضعیت مطلوب باید مکانیسمی ارائه کرد که در شرایط فعلی رسیدن 

و با توجه به وضعیت انقالب اسالمی و امکانات موجود به سوي سبک 
زندگی  اسالمی مطلوب حرکت کنیم . مثال باید مکانیسم گذار از 
فرهنگ ال ابالی گري که در معماري مدرن است به فرهنگ  نماز وحیا 

م شود . چون اساسا در تمدن فعلی امکان ساختن در معماري اسالمی ترسی
 خانه هایی با اندرونی و بیرونی وجود ندارد .

اگر نماز با خشوع و توجه خوانده شود یک آمادگی روحی به انسان می 
بخشد که به کارهاي پسندیده عالقه مند شود و به خوبی ها روي آورد 

نماز به  اء والمنکر()ان الصاله تنهی عن الفحشو از زشتی ها دور گردد.
طور ویژه داراي آثار فراوانی در تربیت، سازندگی و هدایت انسان به راه 
راست می باشد و در تحقیقات انجام شده به عنوان یک راهکار براي 
کاهش تنش و منبع سازگاري با مشکالت معرفی شده است و تاثیر مهمی 

(. 4دارد)روي جنبه هاي مختلف حیات فردي و اجتماعی انسان ها 
تحقیقات مختلف نیز موید این امر است که نماز باعث کاهش 

(، کاهش 6(، افزایش سالمت روانی )5(، کاهش اضطراب)4افسردگی)
( می گردد. از سوي 8( و کاهش اضطراب و تنیدگی )7اختالالت روانی)

دیگر آموزش و پرورش متولی نهادینه کردن فرهنگ و تربیت کودکان 
جامعه اسالمی ما است. این امر زمانی با موفقیت و به و نوجوانان در 

طور شایسته صورت می گیرد که در درجه ي اول کارکنان ستادي 
آموزش و پرورش که مسئول برنامه ریزي و طرح ریزي برنامه هاي 
آموزشی در  نظام تعلیم و تربیت هستند به طور شایسته اي نسبت به دین 

رش باالیی داشته باشند و به دستورات و اعمال مذهبی به ویژه نماز نگ
اسالم در این زمینه عمل نمایند و این عمل، نتایج مثبت و تاثیر گذاري در 

 زندگی آنها داشته باشد.
.بیش از    آیه از آیات قرآن به نماز و نحوه انجام و سابقه اقامه آن در 3

 -ريلذکادیان مختلف مربوط است. تاکید به برپاداري نماز ) اقم الصاله 
واستعینوا بالصبر والصاله( و بیان احکام و  –فاقیموالصاله و اتواالزکاه 

 التقربوالصاله وانتم -اللیل غسق الی الشمس لدلوک الصاله آداب نماز)اقم
فویل للمصلین الذین هم عن صالتهم ساهون(از جمله رهنمودهاي -کسالی

 ه به جایگاه نمازبا توج برجسته قرآن در این زمینه است. براین اساس و 
در جامعه مذهبی ما و تاثیر آن بر انسان و به خصوص آثار مفید و مثبت 
فردي و اجتماعی نماز بر سبک زندگی شخصی و کاري کارمندان و نقش 
برجسته آموزش و پرورش در پیشبرد اهداف دینی، سزاوار است نوع 

ماعی و اجت نگرش و التزام عملی کارمندان نسبت به نماز که از نظر روانی
بر شیوه تفکر و رفتار آنها اثر می گذارند مورد توجه مسئولین مخصوصا 
در ادارات آموزش و پرورش، قرار گیرد. با توجه به اینکه انگیزه هاي 
متفاوت نماز خواندن تاثیر متفاوتی بر نگرش افراد می گذارد، هدف 

تادي ن ساصلی و کلی پژوهش حاضر تحلیل  نگرش و التزام عملی کارمندا
به عنوان آموزش و پرورش استان هرمزگان نسبت به نمازهاي یومیه 

 ،  می باشد.اصلی ترین مولفه سبک زندگی اسالمی 
 مروري بر ادبیات و پیشینه تحقیق

توجه و پرداختن به نگرش از این منظر مهم است که بر اساس نگرش 
ن کرد. همچنیها می توان رفتار انسان را در زمینه هاي مربوط پیش بینی 

_________________________________ 
*1-Greenwald 

2-Krosnik & Petty 

3-Cattell 

نگرش ها بر فرایند هاي شناختی و ادراکی فرد اثرگذاشته و در عملکرد 
از طرفی دیگر بر اساس برخی مطالعات  *(.9هاي روانی دخالت می کنند)

به بعد نگرش ها می توانند خیلی با ثبات، 1950انجام گرفته از دهه 
نگرش  3ظر کتل(. به ن10اثرگذار بر رفتار و در مقابل تغییر مقاوم باشند)

از چهار جزء موقعیت تحریک کننده، شدت عالقه، جریان پاسخ و 
( نگرش را 11)4موضوع نگرش تشکیل شده است. بوهنر و ونکه

ارزشیابی کلی یک موضوع فکري تعریف می کنند. مطالعه نگرش ها در 
( معتقدند که 12)5حوزه روانشناسی اجتماعی قرار دارد. هوگ و تري

ساختارهاي شناختی غیر قابل مشاهده اي هستند که به صورت نگرش ها 
اجتماعی یادگرفته می شوند، تغییر می کنند و ابراز می شوند. پاشا 

( معتقد است که نگرش نسبت به هر شیء، اندیشه، شخص، 13شریفی)
گروه و یا موقعیت به عنوان جهت گیري پایدار با عناصر شناختی، عاطفی 

د. بخش شناختی نگرش شامل همه افکار، حقایق، و رفتاري تلقی می شو
دانش ها و باورهایی است که شخص در مورد موضوع نگرش دارد. بخش 
عاطفی)ارزشی( شامل تمامی عواطف و بویژه ارزش گذاري مثبت و منفی 
او نسبت به موضوع نگرش است. بخش رفتاري نگرش شامل آمادگی فرد 

عمل در مورد موضوع نگرش است. براي پاسخ دادن و گرایش او به انجام 
بنابراین نگرش از یک طرف با آموخته ها و تجارب قبلی ما و از سوي 
دیگر با برداشت ذهنی زمان حال ما در مورد موضوع نگرش در ارتباط 
است و در هر صورت واکنش مثبت یا منفی ما را نسبت به اشیاء، 

 د.موقعیت ها، سازمان ها، مفاهیم و افراد بر می انگیز
بین نگرش ها و رفتار هاي انسان پیوند هاي عمیقی وجود دارد و عمدتا 
تغییر رفتار و یا ایجاد رفتارهاي خاص در انسان مستلزم تغییر نگرش ها 
و یا ایجاد نگرش هاي جدید در اوست. هر جامعه اي معموال شهروندان 
خود را مطابق مالک ها و ارزش هاي نهادینه شده ي خود تربیت می 

د و باید در همین جهت برنامه ریزي صورت گیرد. به همین دلیل در کن
جامعه ما تقویت و پرورش ارزش هاي الهی و اسالمی در آحاد جامعه 
و مخصوصا کارمندان از اهمیت ویژه اي برخوردار است. به ویژه 
کارکنان آموزش و پرورش که خود متولی ایجاد نگرش دینی و مذهبی 

 ی مذهبهستند و نمود و شاخصه  اصلی ارزش هاي  در کودکان و نوجوانان
 ، در جامعه ما نماز است.در سبک زندگی اسالمی 

بشر در تاریخ شناخته شده خود در هیچ مقطعی فارغ از دغدغه هاي دینی 
و پرستش نبوده است و در قدیمی ترین سنگ نبشته ها و آثار به جا مانده 

ش، که نماز جلوه آشکار این از دوره هاي باستان، عنصر عبودیت و پرست
(. نماز به عنوان میراث انبیا، هسته 14نیاز به پرستش است، یافت می شود)

دین، مهم ترین شکل عملی دین داري، یکی از قدیمی ترین اعمال شفا 
( قلمداد می گردد. 1بخش، شیوه مقابله اي هیجان مدار و یا مساله مدار)

میان انسان و خداوند، تسلی بخش نماز و نیایش ارتباط صمیمانه اي است 
و آرامش گر دل هاي مضطرب و خسته، مایه صفاي باطن و روشنی بخش 

( نقطه اوج عبادت، عمود دین، مرز بین کفر و ایمان که سایر 15) روان
اعمال انسان بدون آن پذیرفته نیست و نخستین عبادتی است که بالفاصله 

ماز انسان را از همه بدي ها (. ن1پس از بعثت رسول اکرم تشریح گردید)
و آسیب ها باز می دارد و نمازگزار را امر به معروف و نهی از منکر 

آیه در سوره هاي  120(. خداوند در قرآن کریم در بیش از 2می کند)

4-Bohner  &Waenke 

5-Hogg & Terry 
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مختلف درباره ي نماز، آداب و فضایل آن سخن گفته و آثار آن را یادآور 
 "(. خداوند می فرماید:6ت)شده و در پانزده مورد به آن امر نموده اس

(. ثمره نماز صبوري است: 14)طه،"نماز را براي یاد من بپادارید
)متواضعان و مطیعان( کسانی هستند که دلشان به یاد خدا هراسان می "

گردد و بر معصیت ها و نامالیمات زندگی، صبور و شکیبا هستند و نماز 
مستمندان( انفاق می برپا می دارند و از آنچه روزیشان داده ایم )به 

نماز را  "(. نماز در اصالح رفتار نقش بی نظیري دارد:35)حج،"کنند
برپادار، زیرا نماز انسان را از کارهاي زشت و ناپسند باز می 

(. تمام سودمندي هاي نماز به خود نمازگزاران باز 45)عنکبوت،"دارد
و فقط خدا اي مردم شمایید نیازمندان به خدا،  "می گردد، زیرا فرمود:

مسلما  "(. و نماز راه رستگاري است:15)فاطر،"بی نیاز ستوده است
رستگار می شود کسی که خود را تزکیه کند و نام پروردگارش را به 

(. بنابراین تمامی رفتار هاي مذهبی، 15و14)اعلی،"یادآورد و نماز بخواند
 به خصوص نماز عالوه بر اجر اخروي و معنوي، سالمت جسمی، روانی

 *و رفتاري و اجتماعی را که الزمه رشد و شکوفایی است در پی دارد.
نیز در اهمیت نماز می نویسد: انسان در تعامالت اجتماعی  1ویلیام جیمز

خود ذخیره انرژي روانی خود را از دست می دهد و تنها منبعی که می 
تواند آن انرژي را جبران نماید اتصال به قدرت الیزال الهی است و آن 
اتصال حاصل نمی گردد مگر با نماز و نیایش. همچنین او می گوید: اگر 
نیرویی براي تحمل پیشامد ها الزم باشد در اثر دعا و نماز به دست می 

نیز معتقد است: مومنی که با خدا راز و نیاز می کند  2(. دورکیم6آید)
نه تنها انسانی است که به حقایق جدیدي دست می یابد، بلکه انسانی 
است که خود را قدرتمند احساس می کند. او در درون خود نیروي 
بیشتري احساس می کند و توانایی بیشتري در غلبه بر سختی ها و 

 (.16مشکالت دارد)
ن به عنوان اصلی تری اکثر تحقیقات مربوط به نگرش نسبت به نماز 

در داخل کشور، در سطح مدارس و دانشگاه  مولفه سبک زندگی اسالمی 
( در پژوهشی به بررسی نگرش 4ها انجام شده است. رعنایی و همکاران)

و عملکرد دانشجویان نسبت به نماز و ارتباط آن با افسردگی پرداختند. 
درصد از دانشجویان داراي نگرش مثبت 71نتایج پژوهش آنها نشان داد 

بوده اند و بقیه عملکرد متوسط تا درصد داراي عملکرد خوب  5/29و 
ضعیف داشته اند. همچنین آنها بیان می کنند که بین نگرش نسبت به 
نماز و افسردگی ارتباط معنی داري وجود داشت و با نگرش مثبت، میزان 
افسردگی کمتر بود. با بهتر شدن عملکرد نسبت به نماز نیز شیوع 

( نیز در 1رفان منش)افسردگی کمتر گزارش شده است. نصیرزاده و ع
پژوهشی به بررسی تفاوت هاي جنسیتی و تاهل بر نگرش و پایبندي 
نسبت به نماز و ادراک محدودیت هاي آن در میان دانشجویان پرداختند. 
یافته هاي پژوهش حاکی از آن بود که نگرش دختران نسبت به نماز 

 از لحاظمثبت تر از پسران است. همچنین بین دانشجویان مجرد و متاهل 
( 17نگرش و پایبندي نسبت به نماز تفاوتی مشاهده نشده است. طالبان)

در پژوهشی به بررسی دینداري و گرایش دانش آموزان به دین داري 
پرداخت و نتیجه گرفت که اکثریت دانش آموزان داراي نگرش مثبت 
نسبت به نماز هستند و عده محدودي داراي نگرش منفی می باشند. او 

برتاثیرجنسیت)به نفع پسران( برگرایش نسبت به نماز تاکید همچنین 

_________________________________ 
1- William James 

2- Durkheim 

(در پژهش خود نشان داد که نگرش 18میکند. همچنین ابراهیم زاده)
دانشجویان در سنین مختلف نسبت به نماز مثبت است. همچنین او نتیجه 
می گیرد که بین وضعیت تاهل و سن با گرایش نسبت به نماز رابطه اي 

 وجود ندارد. 
( نیز نگرش دانشجویان به اصل نماز را مثبت 18مقدم و جعفري) خشنود

( در پژوهشی که با 20و بیش از حد متوسط ارزیابی کردند. عسکري )
هدف بررسی نگرش و راه هاي جذب دانش آموزان نسبت به طرح اقامه 
نماز صورت گرفته است نتیجه گرفت که به طور کلی نگرش دانش 

نماز در مدارس مثبت است. وي بر عواملی آموزان نسبت به طرح اقامه 
نظیر میزان اهمیتی که والدین براي نماز قائل هستند، نماز خوان بودن 
پدر، مادر و دوستان دانش آموز، شرکت والدین و دوستان در نماز جمعه، 
شرکت در نماز جماعت محله و میزان تحصیالت و شغل والدین در 

د کرد اما وي در مقایسه میزان گرایش دانش آموز نسبت به نماز تاکی
گرایش دختران و پسران دانش آموز تفاوت معناداري را گزارش نمی کند 

( معتقد است که ارزش هاي مذهبی در بین 21در صورتی که برجعلی )
گروه نمونه دختران نسبت به گروه نمونه پسران از اعتبار و اهمیت 

ژوهش خود درباره ( از پ22بیشتري برخوردار است.  همچنین عسکري )
نگرش کارکنان اداري و آموزشی شهرستان ساوه نسبت به نماز نتیجه 
گرفت که مجرد ها بیش از افراد متاهل خواندن نماز به تنهایی را ترجیح 

( نیز در خصوص عوامل موثر بر گرایش 23می دهند. گلیک و ظروفی)
( و اننسبت به نماز به وجود رابطه معنادار بین جنسیت)به نفع دختر

( نیز در 5میزان تحصیالت )به نفع تحصیالت باالتر( اشاره دارد. پناهی)
پژوهشی به بررسی نقش نماز در دانش آموزان شهرستان قم پرداخت و 
نتیجه گرفت که تقید دانش آموزان دختر و پسر نسبت به نماز یکسان 

 است. 
ت ش مثب( نیز به تاثیر جنسیت )به نفع زنان( در نگر24اسماعیل زاده )

دانشجویان نسبت به نماز تاکید می کند. او بیان می کند که مردان بیش 
درصد آزمودنی ها که  60تر از زنان در نماز جماعت شرکت داشتند و 

به مسجد نمی رفتند به خاطر عدم امکان حضور در مسجد)بیشتر متاهلین 
 درصد به خاطر عدم تمایل)که بیشتر40پاسخی از این دست داشتند( و 

مجرد ها پاسخ هایی از این دست داشتند( بود. همچنین افزایش سطح سواد 
و تحصیالت دانشجویان باعث کاهش نگرش مثبت نسبت به مسجد می 

( نیز بیان می کنند میانگین رفتارهاي 25شود. فنی اصل و همکاران )
مذهبی و ایمان دردانشجویان دختر بیش از دانشجویان پسر است. 

به عدم تفاوت دختران و پسران در نگرش دینی اشاره ( نیز 26دهقانی)
( در پژوهشی به بررسی نگرش 1می کند. همچنین نصیرزاده و همکاران)

و پایبندي دانشجویان ساکن خوابگاه و دانشجویان دیگر نسبت به نماز 
پرداختند که نتایج بیانگر عدم تفاوت نگرش نسبت به نماز بر حسب 

)به نفع دختران(بود. موسوي و موحدي سن و وجود تفاوت بین جنسیت
( نیز نتیجه گرفتند که بین دانشجویان دختر و پسر در ابعاد سه گانه 9نیا)

 فریضه نماز)رفتاري، شناختی و عاطفی( تفاوت معناداري وجود دارد. 
نیز بیان می کنند که متاهلین در مقایسه با مجرد  †(27)1ویت و لهرر    

برخوردار هستند و همچنین کسانی که در ها از سالمت روان بیشتري 
فعالیت هاي مذهبی شرکت می کنند نسبت به کسانی که فعالیت مذهبی 

†1- Waite & Lehrer 
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 127 ...نگرش والتزام عملي کارکنان ستادی آموزش نییتب 

 

 1397زمستان ، 1، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

ندارند از سالمت روانی بیشتري برخوردارند. این یافته ها ممکن است 
نشان دهنده آن  باشد که مذهب و ازدواج بر روي مسائل مشابه زندگی 

 تاثیر دارند. 
 

 مواد و روش ها
با توجه به اینکه این تحقیق به تحلیل نگرش کارکنان ستادي آموزش و 
پرورش استان هرمزگان به نماز می پردازد، نوع تحقیق از نظر هدف، 

پیمایشی است. جامعه آماري پژوهش  -کاربردي و از نظر اجرا، توصیفی 
شامل کلیه کارکنان ستادي)زن و مرد، رسمی، پیمانی و قراردادي( استان 

اداره آموزش و پرورش  23نفر است که در  1500گان به تعداد هرمز
در شهر هاي مختلف استان مشغول خدمت می باشند. در تحقیق حاضر 
از روش نمونه گیري تصادفی خوشه اي استفاده شده است. از آنجا که در 
این پژوهش، واریانس جامعه آماري نامعلوم است، انجام یک مطالعه 

نفر به صورت  30از اعضاء ضروري می باشد. لذا مقدماتی روي تعدادي 
ها در بین آنها توزیع شد، پس از تصادفی انتخاب گردید، و پرسشنامه

هاي مربوط به پاسخ هاي گروه مزبور و پیش برآورد استخراج داده
 نفر بدست آمد. 142واریانس، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 

 

142
)32(.)96.1()05(.1500

)32(.)96.1(1500
222

22





n 

 

ابزار جمع آوري داده ها در این تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد نگرش 
( براي 28انیسی و همکاران)می باشد که توسط  و التزام عملی به نماز 

بررسی نگرش و التزام عملی مسلمانان به نمازهاي یومیه به صورت فردي 
سوال بسته پاسخ می  50و گروهی تهیه شده است. این پرسشنامه شامل 

در صد از  30/46شد و از چهار عامل تشکیل شده است که جمعا با
واریانس کل را تبیین می کند. عامل اول اثربخشی نماز در زندگی فردي 

سوال،  12سوال، عامل دوم توجه و عمل به مستحبات با  16و اجتماعی با 
سوال و عامل  12عامل سوم التزام و اهتمام جدي فرد براي انجام نماز با 

سوال است. همچنین طبق  10مراقبت و حضور قلب در نماز با  چهارم
(، ضریب اعتبار)همسانی درونی( با استفاده 28تحقیق انیسی و همکاران)
، بازآزمایی مقیاس با یک هفته فاصله 92/0از روش آلفاي کرونباخ 

و همبستگی مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز  87/0و تنصیفی  96/0
اعتقادات مذهبی، جهت گیري بیرونی و جهت گیري  با مقیاس عملی به

به دست آمد.  62/0و  34/0، 61/0درونی مقیاس آلپورت به ترتیب 
 "تهیچ وق"پاسخ هاي آن به شیوه لیکرت و به صورت پنج گزینه اي  از 

و براي همیشه  1تهیه شده است که براي هیچ وقت نمره  "همیشه"تا 
رخی سواالت نیز به صورت معکوس در نظر گرفته شده است و ب 5نمره 

 نمره گذاري شده است.
و تحلیل واریانس(   tتجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی )آزمون

 صورت گرفت. spssبا استفاده از نرم افزار آماري 
 

 یافته ها
به منظور شناخت بهتر ویژگی هاي جمعیت شناختی، نمونه پژوهش در 

شناختی)سن، جنسیت، مدرک تحصیلی، تاهل، قالب متغیر هاي جمعیت 
 ( خالصه شده است.1سابقه خدمت و میزان درآمد( درجدول )

 
 یافته هاي توصیفی. 1 جدول

 جنسیت سن
 زن مرد به باال 50 50- 40 40-30 30زیر

15.3 45.3 33.6 5.8 70.4 29.6 
 تاهل مدرک تحصیلی

 متاهل مجرد فوق لیسانس و باالتر لیسانس فوق دیپلم دیپلم و پایین تر
9.9 10.6 61.3 18.3 89.3 10.7 

 سابقه خدمت میزان درآمد

تا  900 900تا  700 700تا  500 هزار 500زیر 
1100 

باالتر از 
1100 

 سال0-10
 

11-20 21-30 

2.2 19.0 35.8 18.2 24.8 22.5 39.9 37.7 

 
 یافته هاي استنباطی:

میزان نگرش و التزام عملی کارکنان آموزش و پرورش استان -1
به  ،به عنوان اصلی ترین مولفه سبک زندگی اسالمی  نمازهرمزگان به  

 چه میزان است؟
 

 میانگین هر یک از مولفه هاي نگرش و التزام عملی کارکنان. 2جدول
 سطح معناداري t میانگین درجه آزادي متغیر

 000/0 22/41 52/4 141 اثربخشی نماز
 000/0 55/10 46/3 141 توجه و عمل به مستحبات

 000/0 85/24 4/4 141 التزام و اهتمام جدي به نماز

 000/0 48/27 18/4 141 مراقبت و حضور قلب در نماز
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( نشان می دهد میانگین هر یک از مولفه هاي نگرش و التزام 2جدول)
نماز باالتر از حد عملی کارکنان آموزش و پرورش استان هرمزگان به 

متوسط است. باالترین میانگین مربوط به مولفه اثربخشی نماز در زندگی 
و پایین ترین میانگین مربوط به مولفه  52/4فردي و اجتماعی به میزان 

می باشد و فرض مورد نظر  46/3توجه و عمل به مستحبات به میزان 
 تایید گردید.

موزش و پرورش استان میزان نگرش و التزام عملی کارکنان آ-2
 هرمزگان به نماز بر حسب سن به چه میزان است؟

 
میانگین هر یک از مولفه هاي نگرش و التزام عملی کارکنان . 3 جدول

 بر حسب سن

 میانگین متغیر
انحراف 
 F استاندارد

سطح 
 معناداري

 سن

 37/0 01/4 30زیر 

68/1 175/0 
 

بین 
30-40 

1/4 55/0 

تا  40
50 24/4 37/0 

به  50
 3/0 3/4 باال

 

 50( نشان داد میزان نگرش و التزام عملی کارکنان گروه سنی 3جدول)
به باال از میزان نگرش و التزام عملی سایر گروه هاي سنی کارکنان کمی 

بیشتر است اما این تفاوت از نظر آماري معنادار نیست و فرض مورد نظر 
 رد شد.

 
میزان نگرش و التزام عملی کارکنان آموزش و پرورش استان -3

بر   ،به عنوان اصلی ترین مولفه سبک زندگی اسالمی  نمازهرمزگان به 
 حسب جنسیت به چه میزان است؟

 
میانگین هر یک از مولفه هاي نگرش و التزام عملی کارکنان . 4 جدول

 بر حسب جنسیت

 میانگین متغیر
انحراف 
 t استاندارد

سطح 
 معناداري

 جنسیت
 45/0 2/4 مرد

87/1 06/0 
 49/0 03/4 زن 

 

( نشان داد میزان نگرش و التزام عملی کارکنان مرد از میزان 4جدول)
نگرش و التزام عملی کارکنان زن کمی بیشتر است اما این تفاوت از نظر 

 آماري معنادار نیست و فرض مورد نظر رد شد.
 
میزان نگرش و التزام عملی کارکنان آموزش و پرورش استان -4

بر   ،به عنوان اصلی ترین مولفه سبک زندگی اسالمی  نمازهرمزگان به 
 حسب مدرک تحصیلی به چه میزان است؟

 

 
 مدرک تحصیلیمیانگین هر یک از مولفه هاي نگرش و التزام عملی کارکنان بر حسب . 5 جدول

 سطح معناداري F انحراف استاندارد میانگین متغیر

 مدرک تحصیلی

 54/0 17/4 دیپلم و پایین تر

48/0 7/0 
 

 42/0 1/4 فوق دیپلم
 42/0 27/4 لیسانس

 6/0 05/4 فوق لیسانس

داراي مدرک  ( نشان داد میزان نگرش و التزام عملی کارکنان5جدول)
تحصیلی لیسانس از میزان نگرش و التزام عملی کارکنان داراي مدرک 
تحصیلی دیگرکمی بیشتر است اما این تفاوت از نظر آماري معنادار 

 نیست.
 
میزان نگرش و التزام عملی کارکنان آموزش و پرورش استان -5

 هرمزگان به نماز بر حسب تاهل به چه میزان است؟

 
هر یک از مولفه هاي نگرش و التزام عملی کارکنان  میانگین. 6 جدول

 بر حسب تاهل

 میانگین متغیر
انحراف 
 t استاندارد

سطح 
 معناداري

 تاهل
 44/0 17/4 متاهل

26/2 
025/0 

 65/0 88/3 مجرد 
 

( نشان داد میزان نگرش و التزام عملی کارکنان متاهل از میزان 6جدول)
بیشتر است و این تفاوت از نظر آماري نگرش و التزام عملی دبیران مجرد 

 معنادار است و فرض مورد نظر تایید گردید.
 
نوان به ع نمازمیزان نگرش و التزام عملی کارکنان استان هرمزگان به -6

بر حسب سابقه خدمت به چه  ، اصلی ترین مولفه سبک زندگی اسالمی 
 میزان است؟
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 میانگین هر یک از مولفه هاي نگرش و التزام عملی کارکنان بر حسب سابقه خدمت. 7 جدول
 سطح معناداري F انحراف استاندارد میانگین متغیر

 سابقه خدمت
 6/0 1/4 سال 0-10

11/1 34/0 
 

11-20 12/4 35/0 
21-30 22/4 37/0 

نگرش و التزام عملی کارکنان با سابقه خدمت ( نشان داد میزان 7جدول)
سال از میزان نگرش و التزام عملی سایر کارکنان با سوابق  30تا  21

 مختلف کمی بیشتر است اما این تفاوت از نظر آماري معنادار نیست.
 

نوان به ع نمازمیزان نگرش و التزام عملی کارکنان استان هرمزگان به -7
بر حسب میزان درآمد به چه  ، ی اسالمی اصلی ترین مولفه سبک زندگ

 میزان است؟

 
 میانگین هر یک از مولفه هاي نگرش و التزام عملی کارکنان بر حسب میزان درآمد. 8جدول

 سطح معناداري F انحراف استاندارد میانگین متغیر

 میزان درآمد

 6/0 2/4 هزار 500زیر 

28/1 28/0 
 

 48/0 00/4 هزار 700تا  500
 47/0 08/4 هزار 900تا  700

 38/0 23/4 هزار 1100تا  900

 51/0 22/4 هزار 1100باالتر از 

( نشان داد میزان نگرش و التزام عملی کارکنان داراي درآمد 8جدول)
عملی سایر گروه هاي هزار از میزان نگرش و التزام  1100تا  900

 درآمدي کارکنان بیشتر است اما این تفاوت از نظر آماري معنادار نیست.
 بحث و نتیجه گیري

هدف پژوهش حاضر تحلیل نگرش و التزام عملی کارکنان ستادي آموزش 
به عنوان یکی از   و پرورش استان هرمزگان نسبت به نماز هاي یومیه

می باشد. همانگونه که  ، المی اصلی ترین مولفه هاي سبک زندگی اس
در یافته ها گزارش گردید میانگین نگرش و التزام عملی کارکنان در 
هریک از مولفه هاي اثربخشی نماز در زندگی فردي و اجتماعی، توجه 
و عمل به مستحبات، التزام و اهتمام جدي براي انجام نماز  و مراقبت و 

د که نشان دهنده نگرش و حضور قلب در نماز از حد متوسط باالتر بو
التزام عملی خوب کارمندان آموزش و پرورش نسبت به نماز است. از 
بین مولفه هاي مذکور، مولفه اول داراي بیشترین میانگین بود که نشان 
می دهد نماز هاي یومیه تاثیر خوبی در زندگی فردي و اجتماعی کارکنان 

 ندگی شخصی آنان موثرگذاشته و توانسته است در تعامالت اجتماعی و ز
( که بیان می 4باشد. نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش رعنائی و همکاران)

کند بیش از نیمی از دانشجویان داراي نگرش مثبت و عملکرد خوب 
( که بیان می کند اکثر دانش 17نسبت به نماز هستند، پژوهش طالبان)
ی ترین مولفه به عنوان اصل نمازآموزان داراي نگرش مثبت نسبت به 

( که بیان می کند 18هستند، پژوهش ابراهیم زاده)سبک زندگی اسالمی 
نگرش دانشجویان در سنین مختلف نسبت به نماز مثبت است، پژوهش 

 ( همخوانی دارد.20( و عسکري )19خشنود مقدم و جعفري)
همچنین یافته هاي پژوهش حاضر حاکی از عدم تفاوت نگرش و التزام 

بین کارمندان  با سن هاي متفاوت است. اگرچه که میزان عملی به نماز 
سال به باال بیشتر است اما معنی دار  50نگرش و التزام عملی کارمندان 

( 1( و نصیرزاده و همکاران )18نیست که با نتایج پژوهش ابراهیم زاده)
همخوانی دارد. یافته ها همچنین نشان از عدم تفاوت نگرش و التزام عملی 

نماز در بین زنان و مردان)هرچند نگرش مردان کمی بیشتر  نسبت به
( که به تاثیر جنسیت به نفع 17بود( دارد، که با نتایج پژوهش طالبان )

( که در میزان گرایش دانش 20پسران بر نماز تاکید می کند، عسکري )
( و  5آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري را گزارش نمی کند، پناهی)

( که 29مخوانی دارد و با پژوهش نصیرزاده و عرفان منش)( ه26دهقانی)
(، 21بیان می کند نگرش دختران به نماز بیشتر از پسران است، برجعلی)

( ناهمخوانی دارد. همچنین 24( و اسماعیل زاده)1نصیرزاده و همکاران)
نگرش و التزام عملی کارکنان با تحصیالت متفاوت نسبت به نماز یکسان 

رکنان با مدرک لیسانس داراي نگرش و التزام عملی است، هرچند کا
( همخوانی دارد 23بیشتري هستندکه با نتایج پژوهش گلیک و ظروفی)

 ( همخوانی ندارد.24و با نتایج پژوهش اسماعیل زاده)
دیگر یافته هاي پژوهش حاضر نشان داد نگرش و التزام عملی نسبت به 

در  ،به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه هاي سبک زندگی اسالمی  نماز
بین متاهلین بیشتر از کارمندان مجرد است. بنابراین همانطور که ویت و 

( بیان می کنند ازدواج بر روي مذهب تاثیر دارد و باعث افزایش 27لهرر)
و نماز می شود. و با نتایج  تنگرش و گرایش افراد به سمت معنویا

( که عدم تفاوت 18(، ابراهیم زاده)30نصیر زاده و عرفان منش) پژوهش
بین افراد مجرد و متاهل را گزارش کرده اند، ناهمخوانی دارد. هچنین 
یافته ها حاکی از عدم تفاوت نگرش و التزام عملی کارکنان نسبت به 

نتیجه دیگر اي که نماز بر حسب سابقه خدمت و میزان حقوق است. 
ه به عنوان اصلی ترین مولف نسبت به نماز شایسته استکارکنان ستادي 

سبک زندگی اسالمی داشته باشند نا به عنوان فرهنگ عمومی پذیرفته 
 شود.

با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت نماز حقیقتی است که ظاهر 
و باطن انسان رادر گردونه طهارت و پاکی مادي و معنوي قرار می دهد، 

، براي نمازگزار نورانیتی خاص ایجاد می ینتمی بخشددرون و برون را ز
یکی از اسرار نماز می باشد، بسیاري از فضائل  کند. همچنین یاد خدا که
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واقعی خیلی از روش هاي اخالقی و  را در انسان زنده می کند، ریشه
ضامناجراء واقعی براي بسط عدالت و گسترش حق  یاد خداست، تربیتی،

از هر گونه تجاوزبه حقوق فرد و اجتماع، همان و حقیقت و اجتناب 
ایمان به خدا و یاد خدا است. یاد خدا بسانزنجیري است که انسان را از 

باز  بسیاري از کارهاي ناشایست که موجب خشم وناخشنودي اوست،
می دارد. لذا انسانی که نمازمی خواند عفت را نیز رعایت می کند چون 

اد می باشدکه خداوند متعال در قرآن ارزش و اهمیت عفت آنقدر زی
کریم عفاف و پاکدامنی را بعد نماز و زکات مطرحنموده است. نیز در 
صورت رعایت عفاف در جامعه، بزهکاري و فحشا کاهش یافته ودیگر 
 هیچگونه مشکلی گریبانگیر افراد جامعه اتفاق نخواهد شد. لذا با انجام

ه می توانیم جامع، دگی اسالمی به عنوان اصلی ترین مولفه سبک زن نماز
 .ی داشته باشیمومذهب سالم

افراد،بنظرمى رسد  درسالمت جسم و روان نمازوتاثیر آن نقش به باتوجه
،بویژه سازمان ها و نهادهاي خصوصی و  فرهنگىجامعه مسئولین

 دراین ىصخا ویژه نمایندوبرنامه هاى نمازتوجه نقش دولتی،بایدبه
 کنند. بینى راستاپیش
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