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تأثیر نماز برسالمت رواني دانشجویان با میانجيگری
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حاجیلو3

چکیده
هدف :از ديدگاه روانشناسى مثبت نگر ،سالمت روان شامل توانايى فرد در لذت بردن از زندگى ،برقرارى تعادل
بين فعاليتها و تالش براى كسب تابآورى روانشناختى است .در روانشناسي اسالمي ،سالمت رواني از طريق اعتقاد
به نيرويي برتر كه در زندگي از انسان حمايت ميكند ،تأمين ميشود .اين پژوهش با هدف بررسي تأثير نماز بر
سالمت رواني دانشجويان با ميانجيگری هوش معنوی انجام شد .روش :اين تحقيق از نظر هدف ،كاربردی و از نظر
ماهيت ،توصيفي -همبستگي بود .جامعة آماری پژوهش ،دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي است و برای تعيين حجم
نمونه ،از جدول مورگان استفاده شد .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه بود و تجزيه و تحليل دادهها نيز با استفاده از
نرمافزار ليزرل انجام گرفت .یافتهها :نماز بر سالمت رواني تأثير مثبت و معناداری دارد( )0.79و هوش معنوی رابطة
بين نماز و سالمت رواني را به ميزان كمي( )0.02ميانجيگری ميكند .نتیجهگیری :فريضة نماز در بهبود سالمت
روان دانشجويان تأثير بسزايي دارد و اين امر چندان متأثر از سطح هوش معنوی آنها نيست .در واقع؛ نماز ،سالمت
روان دانشجويان را با هر ميزاني از هوش معنوی بهبود ميبخشد و اين از بركات فريضة الهي است كه دامنة
تأثيرگذاری رواني آن ،فارغ از ظرفيتهای معنوی دانشجويان ،شامل حال همه ميشود .بر اين اساس ،با توجه به نقش
مؤثر دانشگاه در بالندگي و پرورش دانشجويان ،نهادينه كردن انجام فريضة الهي نماز و تأكيد بر آثار مثبت آن
ميتواند زمينهساز تحوالت بنيادين در بهبود سالمت و بهداشت رواني سرمايههای انساني جامعه شود.
واژگان کلیدی :نماز ،دانشجو ،سالمت رواني ،هوش معنوی.

 دريافت مقاله 00/03/12 :؛ تصويب نهايی.00/05/05 :
 .1دكتری مديريت دولتی ،استاديار گروه مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز .بندرگز ،ايران(نويسنده مسئول) .نشانی :كيلومتر يک
بندرگز به ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز ،گروه مديريت .نمابرEmail: shadi.moghimi@gmail.com /01734365070 :
 .2دكتری فيزيک دريا ،استاديار گروه فيزيک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان .گرگان ،ايران.
 .3دكتری مديريت دولتی ،استاديار گروه مديريت كسب و كار ،جهاد دانشگاهی .اروميه ،ايران.
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الف) مقدمه
در ديدگاه اسالمي و حتي در مکاتب غربي ،آموزش نقشي اساسي در مسير رشد انسان دارد و خداوند در
آية مباركة «و يزكّيهم و يعلمهم الکتاب و الحکمه» ،ابتدا بر تزكيه تأكيد ميفرمايدكه حاكي از تقدّم تربيت
برآموزش است .از آنجا كه دانشگاه به عنوان يک نهاد عمومي ،از مهمترين متوليان فرايند تعليم و تربيت در
كشور است ،لذا قبل از هر اقدامي بايد زمينهساز رشد و توسعة رواني و پرورش معنوی افراد باشد.
سالمت روان 1پديدهای است كه از ديرباز مورد توجه مشاوران ،روانشناسان و روانپزشکان بوده و
متأثر از مجموعهای از عوامل جسمي 2،اجتماعي 3و

شناختي 4ميباشد(صادقي و همکاران،

 .)2007بر اساس

معيارهای جهاني ،سالمتي تنها جنبههای جسماني را در بر نميگيرد؛ سازمان جهاني بهداشت 5،سالمتي را
«حالتي كه در آن فرد از نظر رواني ،عاطفي و اجتماعي كامالً سالم است و در او نشانهای از بيماری و
رنجوری مشاهده نميشود» ،تعريف كرده است .علم روانپزشکي برای تبين بيماریهای رواني به پديدهها و
اختاللهای فيزيولوژيک اهميت ميدهد و از دانش پزشکي الهام ميبرد؛ زيرا دانش پزشکي باور دارد
بيماری در اثر بينظمي در عملکرد يا در خود دستگاه به وجود ميآيد .بر اساس اين ديدگاه ،بهداشت
رواني عبارت است از «نظام متعادلي كه خوب كار ميكند»(گنجي .)2011 6،در مکاتب الهي نيز ايجاد توازن
روحي و جسمي ،از اصول موضوعه و اهداف محوری است كه با روشهای كاربردی روانشناسي و تبديل
واژگان الهي به معرفت دنبال ميشود .از ابتدای شکلگيری روانشناسي كاربردی ،تحقيقات در زمينة رابطة
مذهب و سالمت روان ،اغلب بيانگر رابطهای مثبت بين اين دو متغيّر بوده است(پريستر .)2001 ،مذهب به
مجموعهای از جهانبيني و ايدئولوژی اطالق ميشود كه تلقين آنها ميتواند شيوۀ زندگي فرد را تعيين كند.
باورهای ديني در معنای خاص خود ،شامل باورهای مشترک جماعت معيّنياندكه از داشتن اين باورها و
عمل كردن به مناسک همراه با آنها به خود ميبالند .به اعتقاد دوركيم 7،اين باورها نه اينکه به عنوان امری
فردی توسط همة اعضای جماعت پذيرفته شده باشند ،بلکه در حکم امری متعلق به تماميت گروه تلقي
ميشوند و جزيي از وحدت گروه را تشکيل ميدهند .از اين رو ،باورها برای افراد الهامبخشتر بوده و فرد
را به سمت مثبتانديشي سوق ميدهند .فردی كه از باورهای مذهبي بااليي برخودار است ،به راحتي
ميتواند با وقايع اضطرابآور زندگي ،بدون تجربة برانگيختگي منفي و از همپاشيدگي رواني مقابله كند.
در فرهنگ اسالمى ،نماز از مهمترين فرايض دينى است كه آثار تربيتى آن در آيات و روايات دينى ،تأكيد
1. Mental Health
2. Somatic
3. Social
4. Cognitive
5. World Health Organization
6. Ganji
7. Durkheim
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بسيار شده است .اهميت نماز و نقش تربيتى و معنوی و اجتماعى آن در بين مسلمانان ،امری بديهى است.
نماز جزء جداييناپذير همة شرايع الهي بوده و در هر ديني به صورتي خاص وجود داشته است؛ چنانکه
خداوند در قرآن فرموده است« :ان الصلوه كانت علي المومنين كتاباً موقوتا»(.نسيمي و دن)1390 ،

از سوی ديگر ،در سالهای اخير معنويت به عنوان جنبهای مهم از كنش انسانگرايانه كه رابطة پايايي با
سالمت و بهبودی دارد ،مورد توجه قرار گرفته است .معنويت با اينکه تشابهاتي با مذهب دارد ،دارای
مفهومي گستردهتر و وسيعتر از مذهب است .هوش معنوی يکي از مفاهيمي است كه در پرتو توجه و عالقة
جهاني روانشناسان به حوزۀ دين و معنويت مطرح شده و توسعه پيدا كرده است .هوش معنوی بيانگر
مجموعهای از تواناييها و ظرافتها و منابع مادی است كه كاربست آنها موجب افزايش ،انطباقپذيری و در
نتيجه ،سالمت رواني افراد

ميشود(كينگ،

1

 .)2008اگر چه ارتباطات زيادی بين معنويت و بهزيستي

روانشناختي و سازگاری وجود دارد ،ولي به اعتقاد كينگ ،راهبردهای مقابلهای و تکنيکهای حل مشکل با
استفاده از معنويت ،در واقع كاربردهای سازگارانة هوش معنوی ميباشند .به گفتة او ،اين ارتباط غير مستقيم
است و هوش معنوی به عنوان يک ميانجي در اين ارتباطات نقش دارد .از ديدگاه كينگ ،هوش معنوی
دارای چهار مؤلفة تفکر وجودی ،توليد معنای شخصي ،بسط هشياری و آگاهي متعالي است.
پژوهشهای زيادی در خصوص ارتباط بين سالمت روان و هوش معنوی انجام گرفته است .معلمي و
همکاران( )1396طي پژوهشي بيان كردند افراد با هوش معنوی باالتر ،از سالمت روان بيشتری در مقايسه با
سايرين برخوردارند .همچنين پژوهشها نشان دادهاند افراد دارای اعتقادات ديني و پايبند به نماز ،از سالمت
روان باالتری برخوردارند .زارعي و شهابيزاده( )1394در خصوص التزام عملي به نماز و زندگي زناشويي ،به
اين نتيجه رسيدند كه نگرش و التزام عملي به نماز در پيشبيني تابآوری تأثير مثبت و معناداری دارد و نيز
به طور غير مستقيم -با ميانجيگری تابآوری -پيشبينيكنندۀ تعهد زناشويي است .كيميايي و
همکاران()1390

در بررسي حفظ قرآن و تأثير آن بر مؤلفههای سالمت روان ،نشان دادند كه حفظ قرآن

ميتواند با تأثير بر عوامل درونزا به ارتقای سالمت روان افراد كمک كند.
ابوحمد و ناتور )2021(2در پژوهش خود نشان دادند بين دينداری و سالمت روان دانشآموزان دبيرستاني
اردن رابطة مثبت وجود دارد و با افزايش دينداری ،اختالالت رواني دانشآموزان كاهش مييابد .بر اين
اساس ،به كارگيری اصول مذهبي را به منظور كاهش اختالالت رواني و تقويت نگرش مثبت دانشآموزان،
به سياستگذاران پيشنهاد كردند .ويتورينو و

همکاران)2021(3

در پژوهشي نتيجه گرفتند دينداری به عنوان
1. King
2. Abuhammad & Nature
3. Vitorino
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عامل حفاظتي در برابر اختالالت رواني و اقدام به خودكشي عمل ميكند و پرداختن به باورهای معنوی و
ديني بايد اولين اقدام در راستای مداوای اينگونه افراد باشد .استبان و همکاران )2021(1نيز در پژوهش خود
نشان دادند بين مذهبي بودن و رضايت از زندگي ،رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و معنويت ،سطح
رضايت از زندگي را افزايش ميدهد .اشميت( )2009در پژوهشي فراتحليل نشان داد كه مذهبي بودن به طور
ميانگين ،با سطوح كمتر نشانههای افسردگي ارتباط دارد .كونيگ و فوترمن( )2014در بررسى پژوهشهای
متعدد دريافتند اشخاص متدينتر ،از سالمت روان و آسايش بيشترى برخوردارند .شلختر و

همکاران)2021(2

نيز در پژوهش خود نشان دادند حمايتهای مذهبي باعث افزايش تابآوری و تسکين ناراحتيهای رواني
افراد در شرايط سخت ميشود.
با توجه به آنچه گفته شد ،اين پژوهش با هدف بررسي تأثير نماز بر سالمت رواني دانشجويان با
ميانجيگری هوش معنوی انجام گرفت .بر اساس مباني نظری و پيشينة پژوهش ،مدل مفهومي تحقيق در
شکل  1نشان داده شده است.

شکل  :1مدل مفهومي

ب) روش تحقیق
اين پژوهش از نظر هدف ،كاربردی و از نظر ماهيت ،توصيفي -همبستگي است .جامعة پژوهش ،دانشگاه
آزاد اسالمي واحد گرگان است .نمونة آماری به تعداد  367نفر از بين  8000نفر دانشجوی اين واحد به
صورت تصادفي ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند .نمونة آماری از لحاظ سن ،در بازۀ سني

1. Esteban
2. Schlechter

زهرا مقيمی وهمکاران 625 

 18تا  25سال و به لحاظ تحصيالت ،دارای مدرک كارشناسي يا كارشناسي ارشد بودهاند .برای گردآوری
دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده شد.
از پرسشنامة پايبندی به نماز به عنوان ابزار خودگزارشي برای سنجش ميزان پايبندی فرد به نماز ،بر
اساس طيف پنج گزينهای ليکرت ،استفاده شد .اين پرسشنامه دارای  10گويه بود و طراحي گويهها به
نحوی صورت گرفت كه ادای فريضة نماز را در حالت عرف جامعه بسنجد .محتوای گويهها شامل ادای
نمازهای واجب يوميه ،احساس شوق برای ادای نماز ،به جا آوردن نمازهای قضا شده ،اهتمام به خواندن
نماز اول وقت ،توسل به نماز در هنگام گرفتاریها ،احساس آرامش پس از ادای نماز و غيره بوده است.
بايد اذعان داشت يکي از محدوديتهای سنجش نماز اين است كه رفتارهای ديني دارای دو بعد ظاهری و
باطني اند و ابزارهای سنجش به طور معمول ابعاد ظاهری رفتار را ميسنجند و توانايي وارد شدن به
حوزههای باطني را ندارند .با اين وجود ،صاحبنظران رشتة روانشناسي دين معتقدند ميتوان سطوحي از
رفتار ديني را با پرسشنامهها و مقياسهای متعارف و استاندارد و با در نظر گرفتن ميزان خطای اندازهگيری،
ارزيابي كرد .ولي در سطوح عميقتر ضرورت دارد از روشهای غير مستقيم مانند ابزارهای فرافکن و
زندگينامة شخصي و پژوهشهای كيفي استفاده كرد .لذا محدوديتهای ابزار سنجش در حدی نيست كه مانع
از سنجش رفتار ديني شود(.انيسي و همکاران)1388 ،

همچنين برای متغيّر سالمت رواني ،از پرسشنامة وير و شربون( )1992با مؤلفههای جسماني ،افسردگي و
كژكاری اجتماعي و برای متغيّر هوش معنوی از سؤاالت ديويد

كينگ()2008

با مؤلفههای بسط حالت

هوشياری ،آگاهي ،توليد معنای شخصي و تفکر وجودی انتقادی در قالب طيف پنج درجهای ليکرت
استفاده شد .به منظور بررسي پايايي پرسشنامهها از آزمون آلفای كرونباخ استفاده شد .در جدول  ،1ضريب
پايايي ابزار گردآوری دادهها ارائه شده است .روايي محتوايي نيز با بهرهگيری از نظرات اساتيد و
متخصصان(در امور مذهبي ،روانسنجي ،روانشناسي و تعدادی از افراد جامعة آماری) تأييد شد.
جدول  :1آلفای کرونباخ ابزار گردآوری دادهها
پرسشنامه

مؤلفه

سؤاالت

آلفای کرونباخ

نماز

-

Q1تا Q10

0/8

سالمت رواني

هوش معنوی

جسماني

 Q11تا Q13

افسردگي

 Q14تا Q16

كژكاری اجتماعي

 Q17تا Q19

تفکر وجودی انتقادی

 Q20تا Q22

توليد معنای شخصي

 Q23تا Q25

آگاهي

 Q26تا Q28

بسط حالت هوشياری

 Q29تا Q31

0/79

0/81
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در انجام تحليل عاملي بايد از اين مسئله اطمينان حاصل شود كه آيا دادههای مدّ نظر برای تحليل عاملي
مناسباند يا خير .بدين منظور از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد كه نتايج آن در جدول 2
ارائه شده است .طبق نتايج ،مقدار شاخص  KMOعدد  0/709به دست آمده كه حاكي از كفايت
پرسشنامههای توزيع شده است.
جدول  :2آزمون بارتلت و  KMOبرای دادهها
آزمون KMO
خي دو
آزمون بارتلت

درجة آزادی
سطح معناداری

0/709
194/318
10
0/00

ضرايب تخمين استاندارد نيز در نمودار  1ارائه شده و همانطوركه مالحظه ميشود ،نسبت خيدو به
درجة آزادی برابر با  2/1به دست آمده است .مقدار  RMSEمدل نيز  0/029به دست آمد كه نشان ميدهد
مدل در وضعيت مناسبي قرار دارد و از لحاظ برازش ،مدل خوبي است .همچنين مشاهده ميشود مقدار
بارهای عاملي كليه متغيّرها در ارتباط با سؤاالت ،باالتر از  0/4است؛ پس ميتوان ادعا كرد كه سؤاالت از
قدرت تبيين خوبي در ارتباط با متغيّرهای مکنون برخوردارند.
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نمودار  :1ضرایب تخمین استاندارد برای قضاوت دربارۀ سؤالهای پرسشنامه

ارزیابي بخش اندازهگیری مدل مفهومي پژوهش
در ارزيابي بخش اندازهگيری مدل ،به بررسي روابط ميان متغيّرهای نهفته و آشکار مدل پرداخته شد .از
آنجا كه متغيّرهای اصلي پژوهش چندمؤلفهایاند؛ تعيين روايي سازههای هر كدام از متغيّرها در دو مرحله
صورت گرفته است .ابتدا با استفاده از تحليل عاملي تأييدی مرتبة اول ،همبستگي دروني ابعاد و نيز
همبستگي سؤاالت و ابعاد مربوطه بررسي شد تا از معنادار بودن اين همبستگيها اطمينان حاصل شود .سپس
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با استفاده از تحليل عاملي تأييدی مرتبة دوم ،به بررسي معناداری ارتباط ميان متغيّرهای اصلي پژوهش و
ابعاد پرداخته شد .برای بررسي پايايي مدل نيز از معادلة پايايي تركيبي استفاده شد .پس از اطمينان از روايي
و پايايي هر يک از سازهها ،ضرايب تخمين استاندارد ،به منظور تحليل مسير و بررسي ميزان تأثير هر يک از
ابعاد بر متغيّر اصلي پژوهش و نيز جدول شاخصهای برازندگي برای نشان دادن برازش كلي سازه با دادههای
مورد استفاده ارائه شده است.
تحلیل عاملي تأییدی مرتبة دوم متغیّرهای پژوهش
با توجه به اينکه تحليل عاملي مرتبة اول متغيّرهای نماز ،سالمت روان و هوش معنوی ،همبستگي دروني
ميان ابعاد و همبستگي ابعاد با سؤاالت را تأييد كرد ،به منظور بررسي معنادار بودن رابطة متغيّرها با يکديگر،
تحليل عاملي مرتبة دوم در نرمافزار ليزرل انجام گرفت .همانطور كه در نمودار  2مالحظه ميشود ،سطح
معناداری بين نماز و سالمت روان ،عدد 10/83؛ بين نماز و هوش معنوی ،عدد  4/03و بين هوش معنوی و
سالمت روان ،عدد  2/46است .طبق قاعده اگر عدد تي بيشتر از  1/96باشد ،مدل معنادار است .همچنين با
توجه به اينکه شاخص  RMSEAكمتر از  0/05و  P-Valueنيز كمتر از  0/05است و نسبت خيدو به
درجة آزادی كمتر از دو گزارش شده است ،ميتوان نتيجه گرفت مدل از برازش بسيار خوبي برخوردار
است .لذا با اطمينان بااليي ميتوان به بررسي بارهای عاملي بين متغيّرهای تحقيق پرداخت .در نمودار،3
بررسي بارهای عاملي بين متغيّرهای تحقيق بررسي شده است .نتايج نشان داد بين نماز و سالمت رواني،
ضريب تأثير  0/76است .همچنين نتايج نشان داد هوش معنوی رابطة بين نماز و سالمت رواني را به ميزان
كم(حدود  )0.02ميانجيگری ميكند .در ضمن بين نماز و هوش معنوی نيز ضريب تأثير  0/2وجود دارد.

نمودار  :2بررسي معناداری مدل
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نمودار  :3بررسي ضرایب استاندارد مدل

ج) بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش با هدف بررسي تأثير نماز بر سالمت روان دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان با
ميانجيگری هوش معنوی انجام گرفته است .تحليل دادههای پژوهش نشان داد اقامة نماز به ميزان  0.76بر
سالمت روان دانشجويان تأثير مثبت و معنادار دارد .اين نتايج با يافتههای صفری و

همکاران()1393

و

علياكبری( )1393مطابقت دارد .تحقيقات اين پژوهشگران نشان داد بين گرايشهاى مذهبى و سالمت روان
رابطة معنادارى وجود دارد.
با توجه به مؤلفههای سالمت روان ،ميتوان نتيجه گرفت كه اقامة نماز در بهبود كژكاركردی اجتماعي
وكاهش افسردگي و عاليم بيماریزای جسماني نقش بسيار مؤثری دارد .اين امر با آموزههای دين مبين
اسالم نيز مطابقت دارد و آية شريفة «اال بذكراهلل تطمئن القلوب» مؤيّد همين امر است .اقامة نماز يک سبک
و شيوۀ زندگى است كه مبتني بر ارزشمداری و اخالقمحوری است .مؤمن از طريق نماز ،ناپاكيها و
ناخالصيها را از وجود خود تخليه كرده ،به سوی پااليش جسمي و روانى خود گام برميدارد .در واقع؛
اقامة نماز نشأت گرفته از باورها و ارزشهای فردی است كه با افزايش خودكنترلي در برابر گناهان(تقوا) ،بر
سالمتي جسمي و رواني فرد اثرگذار خواهد بود .بسياری از بيماریهای جسمي امروزی ناشي از بيتقوايي
و غريزهگرايي و افراط در گناهان است .خداوند در قرآن كريم ميفرمايد« :هر چه از بدی به تو ميرسد ،از
خود توست»(نساء .)79 :بسياری از بيماریهای جنسي ،حمالت عصبي ،ضعف و ناتواني ،كوتاهي عمر و ...

  630تأثير نماز برسالمت روانی دانشجويان با ميانجیگری هوش معنوی

ناشي از غفلت از ياد خدا و نداشتن چارچوبهای فردی و اجتماعي است .نماز مانند چارچوب و حريمي
است كه روح ايمان را در انسان تقويت ميكند و نهال تقوا را در دل پرورش ميدهد و ايمان و تقوا،
نيرومندترين سد در برابر گناهاناند .هنگامي كه انسان از طريق نماز به مناجات با پروردگار و طلب ياری از
خداوند ميپردازد ،اضطراب و افسردگي او تا حد زيادی برطرف ميشود .توماسهاسليوپ ،پزشک
معروف هلندی ،مهمترين وسيله در آرامش روان را كه ضامن از بين بردن تنشها و اضطرابها و افسردگيهای
روزمره است ،نماز ميداند(.غالمزاده بافقي)1394 ،

نماز و ياد خدا ،آرامشبخش دلهاست .تأثير توجه به خداوند در ايجاد آرامش قلبي از اين لحاظ است
كه خداوند و كمال مطلق ،هدف نهايي فطرت انسان است و انسان تا به مطلوب نهايي نرسد ،آرام و قرار
نميگيرد .از سوی ديگر ،گرايش به اقامة نماز با ايجاد روابط معنادار اجتماعى و افزايش همدلي ،بهزيستي
افراد را تحت تأثير قرار ميدهد .نماز ،كيفيت روابط بين فردی را افزايش ميدهد .داشتن روابط اجتماعى
صميمانه و قابل اعتماد با ديگران ،از عوامل اصلى سالمت است .پژوهشهاى متعددى نشان ميدهند كه
دغدغة دينى افراد موجب برخوردارى بيشتر آنان از حمايت اجتماعى ميشود .نماز همچنين موجب تقويت
و انسجام انضباط اجتماعي ميشود .آداب و احکام ظريف نماز در طوالنيمدت با تأثير بر ناخودآگاه،
پذيرش انضباط و برنامهريزی را در زندگي آسان كرده ،روح نظم را در انسان تقويت ميكند .اين نتيجه با
نتايج توكلي و

سجادی()1397

كه آثار تربيتي نماز را گسترش روحية جمعي و ايجاد وحدت ميدانند،

همخواني دارد.
همچنين يافتههای پژوهش نشان داد هوش معنوی رابطة بين نماز و سالمت رواني را به ميزان
كمي( )0.02ميانجيگری ميكند .اين يافته تصريح ميكند هر انساني با هر سطح از هوش معنوی ميتواند
از تأثيرات مثبت ياد خدا بر سالمت روان بهرهمند شود .نماز به عنوان روش اتصال به معبود الهي ،آرامبخش
دلهای تمام انسانهاست و دامنة تأثير آن محدود به خواص نيست .در تبيين اين نتيجه ميتوان گفت هوش
معنوی بيشتر مربوط به پرسيدن سؤاالت فلسفي دربارۀ زندگي است و نوعي كنجکاوی ذهني دربارۀ هدف
اصلي و غايي زندگي است .اينگونه سؤاالت مستلزم ظرفيتهای ذهني مناسب است و پاسخگويي به آنها
ريشه در هوش شناختي دارد .بنابر اين ،طبيعي است كه با افزايش سن يا افزايش تحصيالت ،كه بالتبع با
افزايش شناخت همراه است ،سطح هوش معنوی افراد افزايش يابد .از آنجا كه در نمونة آماری اين
پژوهش ،بازۀ سني پاسخگويان بين  18تا  25سال بوده است ،لذا تفکر راجع به مسائل پيچيدهای مانند ارزش
و معنای زندگي و درک جايگاه خود در جهان طبيعت ،در اين سن و سال نسبت به ديگر مراحل زندگي از
عمق و پيچيدگي كمتری برخوردار بوده و هوش معنوی تکامل نيافته است .لذا گرچه هوش معنوی رابطة
بين نماز و سالمت روان دانشجويان را ميانجيگری ميكند ،اما نقش آن كمرنگ است .انتظار ميرود با
افزايش سن و كسب آگاهي و شناخت بيشتر ،نقش ميانجي هوش معنوی در اين رابطه پررنگتر شود .لذا به
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محققان آتي پيشنهاد ميشود موضوع پژوهش را در جامعة آماری ديگری با ردۀ سني باالتر انجام دهند و
نتايج را با يافتههای اين پژوهش مقايسه كنند .در ضمن ،نتايج اين قسمت با نتايج سجادینژاد و
چرمهيني( )1395كه ميزان هوش معنوی را در بازۀ سني  14تا  29سال در كمترين سطح ميدانند ،همخواني
دارد.
با توجه به نتايج تحقيق ،پيشنهادهای ذيل ارائه ميشود:
 برنامهريزی مناسب به منظور گسترش فرهنگ نماز در دانشگاه و حمايت از فعاليتهای فرهنگي مرتبط. تشويق و تکريم پژوهشگران در موضوعات مرتبط با نماز به ويژه پاياننامههای دانشجويي. انجام اقدامات الزم از طريق مشاوره،گفتمانهای دانشجويي ،برنامههای هنری و ساير روشهای مؤثربرای ارتقای بينش دانشگاهيان در خصوص فلسفة نماز.
 تبليغات و فضاسازی محيطي و بهرهمندی از فضای مجازی با تأكيد بر آثار مثبت نماز بر زندگي. بهسازی مساجد واحدهای دانشگاهي و احيا و بازشناسي كاركردهای آموزشي و اجتماعي آنها با مبناقرار دادن شاخصهای مسجد تراز نظام اسالمي.
در نهايت بايد گفت با توجه به نقش مؤثر دانشگاه در بالندگي و پرورش معنوی دانشجويان ،نهادينه
كردن انجام فريضة الهي نماز در دانشگاه ميتواند زمينهساز تحوالت بنيادين در پرورش و توسعة دانشجويان
به عنوان سرمايههای انساني ارزشمند جامعه باشد.
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