
ISSN: 2322-2166; Islamic Life Style Centered on Health. 2019;3(2):113-119

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2019, ASP Ins. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 
International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and 
build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Role of Praying in Reducing the Social Harms of Cyberspace

[1] Pathology of family and cyberspace [2] Newly emerged social harms with emphasis on 
the fundamental theories and preventive solutions [3] Investigating the relationship 
between social damages and the quality of life in Yazd city [4] The impact of using mobile 
social networks on students’ cultural identity [5] Praying and mechanisms for preventing 
social damages [6] Praying and social damages; taking into account divorce, sexopathy, and 
decline of social capital [7] Constructing and validating attitude and commitment scales of 
praying [8] Investigating the relationship between depression and being bound to of Islamic 
beliefs among high school students in Tehran [9] Investigating attitude and performance of 
students at Kurdistan University of Medical Sciences towards praying and its relationship 
with depression in 2009 [10] The role of Islamic and religious instructions in preventing 
destructive effects of cyberspace on families [11] The relationship between psychological 
health and commitment to praying in young athletes [12] The praying achievements for 
spiritual health and social development

Aims Social harm caused by cyberspace as a serious threat, encounter the health of individuals 
with danger. The aim of the present study was to investigate the role of praying in reducing 
social harms caused by cyberspace in university students.
Material & Methods This descriptive-correlational study was conducted among 300 students 
of Islamic Azad University, West Tehran Branch in 2019. The subjects were selected by random 
cluster sampling method. Data were collected using Commitment to Praying Questionnaire and 
Cyberspace Pathology Questionnaire and were analyzed by simultaneous multiple regression 
analysis.
Findings Commitment to praying and its components including serious commitment and 
attempt for praying, attention and caring in praying and, effectiveness of praying could explain 
variance of cyberspace harms and its components (p<0.05).
Conclusion Praying with attention and caring are effective in reducing the social harms caused 
by cyberspace and improves personal life.
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عنوان یک تهدید جدی، سالمت آسیب اجتماعی ناشی از فضای مجازی به اهداف:
. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نماز در کاهش سازدمیافراد را با خطر مواجه 

  اجتماعی وارده از فضای مجازی در بین دانشجویان بود. هایآسیب
 در بین ١٣٩٨این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، در سال  ها:مواد و روش

ا هنفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب انجام شد. نمونه ۳۰۰
ها از آوری دادهای انتخاب شدند. برای جمعری تصادفی خوشهگیبه روش نمونه

اده شناسی فضای مجازی استفنامه آسیبنامه التزام عملی به نماز و پرسشپرسش
با روش همزمان مورد تجزیه و 	چندگانه	رگرسیون	تحلیلها از طریق شد. داده

  تحلیل قرار گرفتند.
آن شامل التزام و اهتمام جدی برای  هایمولفهالتزام عملی به نماز و  :هایافته

واریانس انجام نماز، مراقبت و حضور قلب در نماز و اثربخشی نماز توانستند 
  ). ۰۵/۰pآن را تبیین نمایند ( هایمولفهفضای مجازی و  هایآسیب
 اجتماعی هایآسیبخواندن نماز با حضور قلب و مراقبت در کاهش گیری: نتیجه

  بخشد.و زندگی فردی را بهبود میموثر است ای مجازی وارده از فض
  اجتماعی هایآسیبنماز، فضای مجازی، ها: کلیدواژه
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	مقدمه
ر است که د ایگونهامروزه گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات به 

حضور این فناوری به چشم  هایجلوههر کجای زندگی انسان 
شده در قالب آن در عین حال ارایه هایسرویسخورد. اینترنت و می

 تواندمیکه ابزار مفیدی برای کسب و تبادل اطالعات است، اما 
  .[1]مخرب نیز باشد

اخیر مسایلی همچون مشکالت اجتماعی،  هایسالدر 
 هایآسیباجتماعی و مفاسد اجتماعی به شکل  هایناهنجاری

اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. با توجه به عصر 
ارتباطات و فناوری مشکالت اجتماعی نیز شکل و فرم دیگری یافته 
است و در عناوین مواد مخدر، تلفن همراه، رایانه و اینترنت و غیره 

  .][2مطرح است ایپیچیدهبه شکل 

 یهاآسیبساز نوع جدیدی از زمینه تواندمینوظهور  هایآسیببروز 
ی ریزی برای شناسایی، پیشگیر اجتماعی باشد؛ به همین دلیل برنامه

  .[1]نوظهور الزم و ضروری است هایآسیبو کاهش 
عنوان یک تهدید جدی، سالمت افراد را با خطر آسیب اجتماعی به

جمعیت، توسعه  رویهبیی چون رشد و عوامل متعدد سازدمیمواجه 
ی پاشیدگشدن امور زندگی، ازهمو گسترش شهرنشینی و ماشینی

روابط متقابل بین افراد و تاثیر گروه همساالن در ایجاد و تشدید آن 
  .[3]بر کیفیت زندگی نیز تاثیرگذار باشند توانندمیدخالت دارند که 

عدم  یابیریشهاجتماعی نیاز است تا به  هایآسیبدر بحث از 
، توسعه فناوری با هاریشهپرداخته شود. در بحث و بررسی  هاتعادل

الکترونیکی مرزهای سنتی را عمالً از بین  هایپیشرفتبرخورداری از 
اندک و شاید به هیچ تبدیل شده است. بررسی اثر  هاشکافبرده و 

ه لپیشرفت تکنولوژی و ارتباطی بر تمام ابعاد حیات اجتماعی از جم
  .[2]بعد فرهنگی مهم است

حاکی از آن است که بین میزان  دولتخواهو  صلواتیاننتایج پژوهش 
یت هو هایمولفهاجتماعی و تاثیر آن بر تمام  هایشبکهاستفاده از 

داری وجود دارد؛ به این معنی که هویت فرهنگی رابطه معنی
شناسان معتقدند که . جامعه[4]شودمیفرهنگی کاربران تضعیف 

و نظام عقیدتی آن دارد.  هاارزشهر جامعه، ریشه در  هایپایه
بنابراین برای تضعیف هر جامعه، کافی است تا فرهنگ آن را 
تضعیف کرد. با این کار افراد جامعه از خود بیگانه شده و برخالف 

 .کنندمیرفتار  دهدمیآنچه که حقیقت فرهنگی آنها را تشکیل 
دشمن برای حمالت فرهنگی، نیاز به ابزارها و وسایل کارآمد داشت. 

که الزمه حمالت نظامی ابزار و آالت جنگی است،  طوربنابراین همان 
الزمه تهاجم فرهنگی نیز وسایلی است تا دشمن با استفاده از آنها 

گرفته تا اینترنت، رادیو  هاماهوارهزهرآگین فرهنگی از  هایگلولهو 
 هاینظامهای ضدفرهنگی و دگراندیشی به براندازی کتاب و توزیع

  .[2]مخالف و تضعیف آنها مبادرت ورزد
در جامعه اسالمی ایران، افزون  روانهکج هایپدیدهدر فرآیند مقابله با 

 هایحلمرسوم در علوم انسانی و اجتماعی، به راه  هایدیدگاهبر 
، زیرا هر شودمی اسالمی و حضور کاربردی آنها نیاز جدی احساس

فرهنگی و ارزشی خود را دارد که رعایت آنها  هایحساسیتجامعه، 
 .شودمیعنوان یک اصل، محترم شمرده اجرایی، به هایسیاستدر 

اجتماعی و  هایآسیببخش مهمی از رسالت دین اسالم، توجه به 
اسالمی، به  هایآموزهزدودن آن از صحنه جوامع انسانی است. 

جتماعی و علل آنها نگاه عمیق و عالمانه دارند و راه ا هایآسیب
روز برای پیشگیری و کنترل آنها ارایه کاربردی، کارآمد و به هاییحل
در متون مقدس اسالمی (قرآن  هاحلو راه  هادیدگاه. این اندکرده

  .[5]دشونمیوفور یافت السالم) بهاهل بیت علیهم هایروایتکریم و 
 مدتر امر مبارزه با آسیب اجتماعی، راهبرد طوالنیبهترین راهبرد د

اجتماعی را  هایآسیبو خواستگاه  هازمینهو پایداری است که 
ده خشکان هاآسیبآماج حمله قرار دهد، زیرا تا ریشه و بنیاد تکوین 

ه است ک اینسخهسطحی بوده و حداکثر  هاآسیبنشود، مبارزه با 
و از عهده التیام دایم  دهدمیرا تسکین  هاآسیبتنها زخم چرکین 
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 هایزمینهعنوان یک راهکار کنترلی دینی، بر . نماز بهآیدنمیآن بر 
و  گذاردمیتاثیر  هاآسیبفرهنگی، اجتماعی، معرفتی و روانی 

آوردن سالمت اجتماعی و فرهنگی، استحکام دستجامعه را در به
و انگیزشی تقویت  معرفتی و بهبود وضعیت روانی هایزیرساخت

  .[6]کندمی
فلسفه نماز، روح، اساس، هدف، مقدمه و نتیجه آن یاد خدا است و 

همسو با  هایکنشاین یاد، مقدمه اندیشه و این اندیشه، انگیزه 
ناهمسو  هایکنشو هنجارهای الهی و دورماندن از  هاارزشباورها، 

جایگاه انسان در  با آنها است. نماز، با یادآوری آغاز و پایان هستی و
و هویت دینی به او  دهدمیاین بین، به زندگی نمازگزار معنا 

او را در مسیرهای  هایکنش. این معنا و هویت، از درون، بخشدمی
. نماز، با تکرارشدن در کندمینوایی با اوامر و نواهی الهی کنترل هم

 غفلت دوربار، نمازگزاران را از روز پنجفواصل مختلف و در هر شبانه
 ، به او آرامشکندمی. نماز، نیازهای معنوی نمازگزار را برآورده کندمی

که در شرایط سخت مانند  شودمیو سبب  دهدمیروحی 
کاذب و  هایمسکندیدگی و غیره به سوی های مالی، داغشکست
نرود و آنان را مستعد پایبندی به نظم اخالقی و پرهیز از  نابهنجار

 هایآسیبکه عاملی جدی در وقوع  سازدیمسودجویی فردی 
دوستی و اجتماعی است. در برگزاری جمعی نماز، روحیه نوع

. این عناصر به نوبه شودمییاری و حمایت اجتماعی تقویت هم
گی که این همبست شوندمیخود، سبب تقویت همبستگی اجتماعی 

  . [5]اجتماعی و تقویت آن، زمینه کاهش تخلف از هنجارها است
قدرت نماز در یاری انسان برای رویارویی با مسایل زندگی بسیار قابل 

َها توجه است. قرآن کریم می الَِة َو ِإنَّ ْبرِ َو الصَّ فرماید: "َو اْسَتِعیُنوا ِبالصَّ
ِمَن  ک"اْتُل َما ُأوِحی ِإلَی. )٤٥اْلَخاِشِعیَن" (البقرة، آیه  یِبیَرٌة ِإالَّ َعلَ کلَ 
الََة َتْنهَ تاِب َو َأِقِم کالْ  الََة ِإنَّ الصَّ ُر کذِ رِ َو لَ کَعِن اْلَفْحَشاِء َو اْلُمنْ  یالصَّ

ُه یْعلَُم َما َتْصَنُعوَن" (العنکبوت، آیه کاللَِّه أَ  نماز ). ٤٥َبُر َو اللَّ
که نتیجه آن سالمت و  کندمیرا برای جامعه ایجاد  هاییظرفیت
که نماز  هاییظرفیتاجتماعی در جامعه است.  هایآسیبکاهش 

که براساس نماز در جامعه پیچیده  اینسخهو  گذاردمیدر اختیار 
را برای بهبود وضعیت جامعه، راهکارهایی را  هاییمکانیزم، شودمی

را برای ترمیم وضعیت  هاییدستورالعملو  هاآسیببرای کاهش 
  .[6]کندمینابسامان پیشنهاد 

ین پژوهش بررسی نقش لذا با توجه به مطالب ذکرشده، هدف از ا
اجتماعی وارده از طریق فضای مجازی  هایآسیبنماز در کاهش 

  بود.
  

  هامواد و روش
 در بین ١٣٩٨این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، در سال 

دانشجویان شهر تهران انجام شد. با توجه به جامعه آماری 
 گیری تصادفینفری، با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه۵۰۰۰
عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش نفر به ۴۰۰ای تعداد خوشه
گیری به این صورت بود که ابتدا شهر تهران به پنج منطقه نمونه

ان گانه، دانشجویز بین این مناطق پنججغرافیایی تقسیم شد که ا

 صورت تصادفیمنطقه غرب و از بین آنها دانشگاه آزاد تهران غرب به
  انتخاب شدند. 

  های زیر بود:نامهابزار پژوهش شامل پرسش
و  یانیسنامه توسط این پرسشنامه التزام عملی به نماز: پرسش -۱

منظور سنجش نگرش و التزام عملی به ١٣٨٩در سال  [7]همکاران
 ٥٠نسبت به نمازهای واجب ساخته شده است. این مقیاس از 

ورت صآن به شیوه لیکرت و به یهاپاسخسئوال تشکیل شده که 
از "هیچ وقت" تا "همیشه" و "کامالً مخالفم" تا "کامالً  یانهیگزپنج

وقت" یا "کامالً مخالفم"  موافقم" تهیه شده است. برای گزینه "هیچ
، برای گزینه ١نمره صفر، برای گزینه "خیلی کم" یا "مخالفم" نمره 

، برای گزینه "اغلب" یا "موافقم" ٢"گاهی" یا "تا حدی موافقم" نمره 
. شودیمداده  ٤و برای گزینه "همیشه" یا "کامالً موافقم" نمره  ٣نمره 

نمرات باالتر حاکی از متغیر است و  ۲۰۰دامنه نمرات از صفر تا 
اهمیت بیشتر به نماز است. مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز 

سنجی و دارابودن اعتبار و روایی قادر به با گذراندن مراحل روان
سنجش نگرش و التزام عملی نمازگزاران به نماز است و از آن 

  صورت فردی و گروهی استفاده نمود.به توانیم
نشان داد که  [7]و همکاران انیسیآمده در پژوهش دستنتایج به

مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز دارای روایی محتوی است. 
التزام عملی به اعتقادات  یهااسیمقهمچنین روایی همزمان آن با 

مورد تایید قرار گرفت. نکته  آلپورتمذهبی  یر یگجهتمذهبی و 
شده آن است که میزان ضریب قابل توجه در مقیاس ساخته

شتر بی آلپورتدرونی مذهبی  یر یگجهتآمده با دستهمبستگی به
مقیاس  رسدیمگیری بیرونی است، بنابراین به نظر از جهت
 .دهدیمدرونی را مورد سنجش قرار  یر یگجهتشده بیشتر ساخته

همچنین نتایج بررسی اعتبار مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز 
داد که مقیاس از اعتبار همسانی درونی، بازآزمایی و تنصیفی نشان 

التزام عملی  یهااسیمقروایی همزمان با  مناسبی برخوردار است.
 آلپورتگیری بیرونی و درونی مقیاس و جهت [8]به اعتقادات مذهبی

ضریب بازآزمایی مقیاس . دست آمده ب ٦٢/٠و  ٣٤/٠، ٦١/٠به ترتیب 
ضریب پایایی همچنین ، دست آمده ب ٩٦/٠هفته فاصله  کبا ی

همچنین ضرایب  است. ٩٢/٠نامه از نظر همسانی درونی پرسش
ضریب و است  ٠٠١/٠در سطح  یدار یمعندهنده آمده نشاندستهب

  .[7]دست آمده ب ٨٧/٠تنصیفی مقیاس 
 به عمل و زندگی، توجه در نماز این مقیاس از چهار عامل اثربخشی

ب قل حضور و نماز، و مراقبت برای جدی اهتمام و مستحبات، التزام
ب نامه از ضریتشکیل شده است. برای تعیین پایایی این پرسش

آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان این ضریب برای عامل اثربخشی 
، برای عامل التزام و اهتمام ٩١/٠، برای عامل توجه و عمل ٩٤/٠
محاسبه  ٩٧/٠نامه رسشو برای کل پ ٩٠/٠، برای عامل مراقبت ٩٤/٠

شده نشانگر میزان همبستگی درونی باال بین ضرایب محاسبهشد. 
  نامه است.سئواالت کل پرسش

 نامهپرسش این شناسی فضای مجازی:نامه آسیبپرسش -٢
 شناسیآسیب هدف آن بررسی و شده طراحی ساختهمحقق صورتبه



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  ینور  هیعال ۱۱۶

   ۱۳۹۸، بهار ۲، شماره ۳دوره                                                                                                                                                                  سالمتسبک زندگی اسالمی با محوریت  نامهفصل

سئوال و شامل  ٢٥نامه دارای است. این پرسش مجازی فضای
 تعارض اینترنت، به اعتیاد خانوادگی، یهایتینارضاهای مولفه
 نوع از دهیپاسخ طیف افسردگی، با اجتماعی و انزوای ،هاارزش
)، ۱های "کامالً مخالفم" (با نمره با گزینه ایگزینهپنج رتکلی

) ۴)، "موافقم" (با نمره ۳)، "نظری ندارم" (با نمره ۲"مخالفم" (با نمره 
  ) است. ۵و "کامالً موافقم" (با نمره 

 یزن و دانشگاه اساتید نظر از نامهاین پرسش روایی محاسبه برای
ریب اده شد. ضاستف رونباخک آلفای آزمون از آن پایایی محاسبه برای

 هب اعتیاد خانوادگی، یهایتینارضاهای آلفای کرونباخ برای مولفه
افسردگی به ترتیب  اجتماعی و انزوای ،هاارزش تعارض اینترنت،

به  ٨٩/٠نامه و برای کل پرسش ٨١/٠و  ٧١/٠، ٦٥/٠، ٧٥/٠، ٨٣/٠
نامه شده نشانگر اعتبار باالی پرسشضرایب محاسبهدست آمد که 

  است. 
های آماری در دو سطح توصیفی و ها از روشبرای تحلیل داده

ها از طریق دادهه شد. استفاد 23	SPSSافزار نرماستنباطی با کمک 
با روش 	چندگانه	رگرسیون	تحلیلآزمون همبستگی پیرسون و 

الزم به ذکر است برای همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
بودن متغیرهای وابسته، مقدار چولگی و کشیدگی بررسی نرمال

توزیع نمرات متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. همچنین 
از آزمون دوربین واتسون برای بررسی استقالل خطاها (تفاوت بین 

توسط معادله رگرسیون) و از  شدهبینیپیشمقادیر واقعی و مقادیر 
 خطیهم رابطه وجود عدم بررسی برای خطیهم هاینآزمو

  یکدیگر استفاده شد. با مستقل متغیرهای
  

  هایافته

 تعداد وجودآمده،به ریزش و هانامهپرسش تکمیل از پس
  .رسید نفر ٣٠٠ در پژوهش به کنندگانشرکت

 و مجازی فضای هایآسیب و نماز به عملی التزام بین متغیرهای
 ١دار وجود داشت (جداول همبستگی منفی و معنیآنها  هایمولفه

  ).٢و 
های اثربخشی، التزام و اهتمام و و مولفه التزام عملی به نماز

را  فضای مجازی (کل) هایآسیبواریانس  %٣٣مراقبت در مجموع 
زام عملی به التمربوط به  بینیپیشبیشترین سهم تبیین کردند که 

مولفه التزام و اهتمام و سپس ط به طور کلی و بعد از آن مربونماز به
  ).۳مربوط به مولفه مراقبت بود (جدول 

های اثربخشی، التزام و اهتمام و مولفه همچنین التزام عملی به نماز
 خانوادگی هاینارضایتی واریانس مولفه %٣٤و مراقبت در مجموع 

لتزام عملی امربوط به  بینیپیشبیشترین سهم را تبیین نمودند که 
مولفه التزام و اهتمام و طور کلی و بعد از آن مربوط به ماز بهبه ن

  ).۴سپس مربوط به مولفه مراقبت بود (جدول 
های و مولفه التزام عملی به نماز ها،ارزش تعارض در مورد مولفه

را  واریانس این مولفه %٢٥التزام و اهتمام و مراقبت در مجموع 
زام عملی به التمربوط به  بینیپیشبیشترین سهم تبیین کردند که 

ربوط ممربوط به مولفه مراقبت و سپس طور کلی و بعد از آن نماز به
  ).۵مولفه التزام و اهتمام بود (جدول به 

های اثربخشی و التزام و اهتمام در و مولفه التزام عملی به نماز
را تبیین کردند که  اجتماعی انزوای واریانس مولفه %٢١مجموع 

طور کلی التزام عملی به نماز بهمربوط به  بینیپیشبیشترین سهم 
ه التزام مولفمربوط به مربوط به مولفه اثربخشی و سپس و بعد از آن 

  ).۶و اهتمام بود (جدول 
های اثربخشی و التزام و و مولفه در نهایت، التزام عملی به نماز

 درا تبیین کردن واریانس مولفه افسردگی %٣٥اهتمام نیز در مجموع 
طور التزام عملی به نماز بهمربوط به  بینیپیشبیشترین سهم که 

مولفه اثربخشی و سپس مولفه التزام و کلی و بعد از آن مربوط به 
  ).۷اهتمام بود (جدول 

  
 هایآسیبمیانگین آماری نمرات متغیرهای التزام عملی به نماز و ) ١جدول 

  های آنهافضای مجازی و مولفه
  نمرات  متغیرها

  التزام عملی به نماز
  ٦١/٣٦±٦٣/١١	اثربخشی نماز در زندگی

  ٤٦/٣٢±٣٥/٩  توجه و عمل به مستحبات
  ٧٥/٣١±١٦/٩  التزام و اهتمام جدی برای نماز

  ٦٤/٢٧±٦١/٧  مراقبت و حضور قلب
  ٤٩/١٢٨±٦٣/١١  کل 
  فضای مجازی هایآسیب

  ٨٠/١٣±٨٢/٣  های خانوادگینارضایتی
  ٨٨/١٣±٩٤/٣  اینترنت به اعتیاد

  ٨١/١٣±٠٢/٤  هاتعارض ارزش
  ٨٤/١٣±٧٥/٤  انزوای اجتماعی

  ٧١/١٣±١٤/٤  افسردگی
  ٠٦/٦٩±٩٨/١٨  کل 

  
  

  های آنهافضای مجازی و مولفه هایآسیبضرایب همبستگی بین متغیرهای التزام عملی به نماز و ) ٢جدول 
  کل آسیب  افسردگی  انزوای اجتماعی  تعارض  اعتیاد  نارضایتی خانوادگی  متغیرها
-٥٧٥/٠** -٤٤٥/٠** -٤٧٣/٠** -٥٩٠/٠** -٥٧٣/٠**  اثربخشی  **٥٧٥/٠-  
-٥٧٨/٠** -٤٤٧/٠** -٤٣٠/٠** -٦١٥/٠** -٥٤٥/٠**  توجه و عمل  **٥٦٧/٠-  
-٥١٨/٠** -٣٩٤/٠** -٣٨٩/٠** -٥٩٦/٠** -٤٩٠/٠**  التزام و اهتمام  **٥١٧/٠-  
-٥٣٤/٠** -٣٧٣/٠** -٣٤٨/٠** -٥٨٠/٠** -٤٨٥/٠**  مراقبت  **٥٠٢/٠-  
-٥٧٠/٠** -٤٣١/٠** -٤٢٩/٠** -٦١٣/٠** -٥٤٤/٠**  کل نماز  **٥٦١/٠-  

*٠٥/٠p<** ۰۱/۰؛p<	

  



 ۱۱۷ )یمجاز  ی(فضا یاجتماع یبهاینقش نماز در کاهش آس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Islamic Life Style Centered on Health                                                                                                                                       Volume 3, Issue 2, Spring 2019 

  های آنفضای مجازی از طریق التزام عملی به نماز و مولفه هایآسیب	بینیبرای پیش چندگانه رگرسیون	تحلیل	تایجن) ٣جدول 
داریسطح معنیFمقدار  2Rضریب تعیین Rضریب   داریسطح معنی	tمقدار   خطای استانداردBetaضریب   آن هایمولفهو  بینپیشمتغیر 

  ٠٠٤/٠  ٨٩/٢  ٢٣٦/٠  -٣٢/١	التزام عملی به نماز

٠٠١/٠  ٢/٣٩  ٣٣/٠  ٥٨/٠  
  ٠٠١/٠  ٧٧/٤  ٢١٣/٠  -٣٣٤/٠	اثربخشی نماز در زندگی

  ٥١/٠  ٦٤٩/٠  ٥٧٥/٠  -١٨٤/٠  توجه و عمل به مستحبات
  ٠٠٤/٠  ٩/٢  ٤٤٦/٠  -٦٢٥/٠  التزام و اهتمام جدی برای نماز

  ٠٣/٠  ٠٧/٢  ٤١٦/٠  -٣٤٧/٠  مراقبت و حضور قلب

  
  های آناز طریق التزام عملی به نماز و مولفه )مجازی فضای هایآسیب( خانوادگی هاینارضایتی مولفه	بینیبرای پیش	چندگانه	رگرسیون	تحلیل	تایجن) ٤جدول 
داریسطح معنی	Fمقدار  2Rضریب تعیین 	Rضریب   داریسطح معنی	tمقدار   خطای استاندارد	Beta ضریب  آن هایمولفهو  بینپیشمتغیر 

  ٠٠١/٠  ١١/٤  ٠٤٨/٠  -٨٨/١  التزام عملی به نماز

٠٠١/٠  ٨٤/٣٨  ٣٤/٠  ٥٨/٠  
  ٠٢/٠  ٢/٢  ٣١١/٠  -٢٣٦/٠	اثربخشی نماز در زندگی

  ٧٨٣/٠  ٢٧٦/٠  ١١٦/٠  -٠٧٨/٠  توجه و عمل به مستحبات
  ٠٠٤/٠  ٠٤/٤  ٠٩/٠  -٨٧٢/٠  التزام و اهتمام جدی برای نماز

  ٠١١/٠  ٥٦/٢  ٠٨٤/٠  -٤٢٩/٠  مراقبت و حضور قلب

  
  های آناز طریق التزام عملی به نماز و مولفه )مجازی فضای هایآسیب( هاارزش تعارض مولفه	بینیبرای پیش	چندگانه	رگرسیون	تحلیل	تایجن) ٥جدول 
داریسطح معنی	Fمقدار   2Rضریب تعیین 	Rضریب   داریسطح معنی	tمقدار   خطای استاندارد	Betaضریب   آن هایمولفهو  بینپیشمتغیر 

  ٠٠١/٠  ٤٤/٤  ٠٥٤/٠  -١٧٢/٢	التزام عملی به نماز

٠٠١/٠  ٦٩/٢٤  ٢٥/٠  ٥٠/٠  
  ١١٤/٠  ٥٨/١  ١٦٨/٠  -٠٨٥/٠	اثربخشی نماز در زندگی

  ٣٠٨/٠  ٠٢/١  ١٣١/٠  -٣١٠/٠  توجه و عمل به مستحبات
  ٠٠٢/٠  ١١/٣  ١٠١/٠  -٧١٨/٠  التزام و اهتمام جدی برای نماز

  ٠٠١/٠  ٣٢/٤  ٠٩٥/٠  -٧٧٤/٠  مراقبت و حضور قلب

  
  های آناز طریق التزام عملی به نماز و مولفه )مجازی فضای هایآسیب( اجتماعی انزوای مولفه	بینیبرای پیش	چندگانه	رگرسیون	تحلیل	تایجن) ٦جدول 
	داریسطح معنی	Fمقدار   2Rضریب تعیین   Rضریب   داریسطح معنی	tمقدار   خطای استاندارد	Betaضریب   آن هایمولفهو  بینپیشمتغیر 

  ٠٠١/٠  ٠٩/٤  ٤٣٤/٠  -١٩٠/١	التزام عملی به نماز

٠٠١/٠  ١٨/٢١  ٢١/٠  ٤٧/٠  
  ٠٠١/٠  ٣٦٢/٤  ٢٨٢/٠  -٧٠٠/٠	اثربخشی نماز در زندگی

  ١٦٦/٠  ٣٨/١  ١٥٧/٠  -٤٢٩/٠  توجه و عمل به مستحبات
  ٠٢٦/٠  ٢٣/٢  ١٢٢/٠  -٥٢٦/٠  التزام و اهتمام جدی برای نماز

  ٠٥٣/٠  ٩٤/١  ١١٤/٠  -٣٥٥/٠  مراقبت و حضور قلب

  
  های آناز طریق التزام عملی به نماز و مولفه )مجازی فضای هایآسیب( افسردگی مولفه	بینیبرای پیش	چندگانه	رگرسیون	تحلیل	تایجن) ٧جدول 
داریسطح معنی	Fمقدار   2Rضریب تعیین 	Rضریب   داریسطح معنی	tمقدار   خطای استاندارد  Betaضریب   آن هایمولفهو  بینپیشمتغیر 

  ٠٣/٠  ٢/٢  ٠٥١/٠  -٩٩٣/٠	التزام عملی به نماز

٠٠١/٠  ٧٠/٤١  ٣٥/٠  ٦٠/٠  
  ٠٠٤/٠  ٠/٣  ٣٢٨/٠  -٧٩١/٠	اثربخشی نماز در زندگی

  ١٧٩/٠  ٣٤/١  ١٢٤/٠  -٣٧٧/٠  توجه و عمل به مستحبات
  ٠٠١/٠  ٥٢/٣  ٠٩٦/٠  -٧٥٠/٠  التزام و اهتمام جدی برای نماز

  ٦٩٢/٠  ٣٩٧/٠  ٠٩/٠  ٠٦٦/٠  مراقبت و حضور قلب

  بحث 
 هنکت این گویای روش همزمان با چندگانه رگرسیوننتایج آزمون 

فضای مجازی در بین  هایآسیبمیزان  اصلی پیشگوی که است
های التزام عملی به نماز، التزام و اهتمام جدی متغیر دانشجویان، 

برای انجام نماز، مراقبت و حضور قلب در نماز و اثربخشی نماز در 
ماز زام عملی به نبین الت. بنابراین، زندگی فردی و اجتماعی هستند

آن ارتباط  هایمولفهفضای مجازی و  هایآسیبآن و  هایمولفهو 
، [9]و همکاران رعنایی هاینتایج با نتایج پژوهش. این وجود دارد
  همخوان است. [12]جزی سعیدیانو  [11]و همکاران دانا، [10]مالحی

 به بررسی پژوهشی با عنوان بررسی ۱۳۸۸در سال  و همکاران رعنایی
نگرش و عملکرد دانشجویان نسبت به نماز و ارتباط آن با افسردگی 

 تمثب نگرش و پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد نمازخواندن
. [9]است همراه افسردگی کاهش و روحی آرامش با نماز به نسبت

 ودشمیاجتماعی مطرح  هایآسیبعنوان یکی از عناصر افسردگی به
آمده از این مطالعه با نتایج مطالعه حاضر همخوان دستو نتایج به

  است. 
  

تحت عنوان نقش  ایمطالعهبا بررسی  ۱۳۹۶در سال  مالحی
دینی اسالمی در پیشگیری از آثار مخرب فضای مجازی  هایآموزه



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  ینور  هیعال ۱۱۸

   ۱۳۹۸، بهار ۲، شماره ۳دوره                                                                                                                                                                  سالمتسبک زندگی اسالمی با محوریت  نامهفصل

کردن اصول و مبانی بر خانواده به این نتیجه رسیدند که رعایت
ر در نقشی موث تواندمیر تربیت فرزندان، تربیت دینی و اسالمی د

و  هاخانوادهراه جلوگیری از تاثیر منفی فضاهای مجازی بر 
دیندار، بیشتر از  هایخانوادهفرزندانشان داشته باشد؛ چرا که 

توانند فرزندان خود را از تاثیر منفی غیردیندار می هایخانواده
ین مطالعه فضاهای مجازی دور نگه دارند. بر طبق نتایج ا

که محبت بیشتری به فرزندان خود دارند، کمتر آنها را  هاییخانواده
 که بر هاییخانواده؛ دهندمیدر معرض تاثیرات منفی ذکرشده قرار 

توانند محافظت نماز سر وقت تاکید بیشتری دارند، در مقابل می
بیشتری از فرزندان خود در برابر تاثیر منفی فضاهای مجازی داشته 

جاآوردن فرایض دینی، که در به هاییخانوادهند و در نهایت، باش
، فرزندانشان کمتر تحت تاثیر موارد کنندمیفرزندان خود را همراهی 

. با توجه به نتایج این [10]گیرندمیمنفی فضاهای مجازی قرار 
 وارده هایآسیبمطالعه و مطالعه حاضر نماز در پیشگیری و کاهش 

  ار موثر است.از فضاهای مجازی بسی
تحت عنوان ارتباط بین  ایمطالعهبه  ۱۳۹۶و همکاران در سال  دانا

شناختی با تقید به نماز در ورزشکاران جوان پرداختند. سالمت روان
و  شناختینتایج این مطالعه نشان داد که بین نمرات سالمت روان

دار، منفی و در حد معنی ایرابطهکلیه ابعاد آن با تقید به نماز 
متوسط تا قوی وجود داشت. بدین صورت که تقید به نماز باالتر در 

 توانمیشناختی افراد نقش قابل توجهی دارد. در کل سالمت روان
. [11]گفت که تقید به نماز نقش بسزایی در سالمت افراد جامعه دارد

ر بود طالعه حاضآمده از مدستنتایج این مطالعه در تایید با نتایج به
طور کلی با توجه به نتایج هر دو مطالعه، نماز نقش موثری در و به

  اجتماعی و افزایش سالمت روانی دارد. هایآسیبکاهش 
که با عنوان دستاوردهای  ۱۳۹۶در سال  سعیدیان جزیدر مطالعه 

نماز برای سالمت معنوی و توسعه اجتماعی انجام شد، نتایج نشان 
ستقیم، عینی و ملموسی میان نماز با سالمت معنوی داد که رابطه م

و توسعه اجتماعی وجود دارد. همچنین به نقل از این مطالعه از 
شناسی دینی، نماز با ارایه یک الگوی جامع از روابط نظر جامعه

انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگران، سالمت و کمال اجتماعی را 
الهی او به شمار آورده و از  نه فقط حق انسان، که در زمره تکالیف

هم در کمال فردی و هم در کمال  تواندمی، مدعی است رواین 
اجتماعی موثر باشد. نماز به مثابه یک سرمایه اجتماعی در یک 
جامعه دینی قادر است عالوه بر ایجاد نگرش درست اجتماعی برای 

 هاستسیا، با تدارک امکانات و ارایه هاآرماناندیشیدن در اهداف و 
. [12]و راهبردهای الزم، زمینه تحقق آن را فراهم و از آن حمایت کند

با توجه به مطالب ذکرشده از این مطالعه و نتایج مطالعه حاضر، 
اجتماعی موثر بوده و باعث سالمت  هایآسیبنماز در کاهش 

  .شودمیمعنوی و روانی و اجتماعی فرد و حرکت وی به سمت کمال 
 ددهمیآمده از مطالعه حاضر نشان دستآماری به طور کلی نتایجبه

هر دو متغیر وجود دارد.  هایمولفهداری بین که رابطه منفی معنی
ی که پیشگوی اصل آیدبرمیاز نتایج رگرسیون چندمتغیره چنین 

فضای مجازی که شامل  هایآسیب هایمقیاسخردهتمامی 

فسردگی هستند، نارضایتی خانوادگی، انزوای اجتماعی، تعارض و ا
التزام عملی به نماز، توجه به نماز، اهتمام به آن و داشتن حضور 

هر چقدر التزام به نماز در بین  هایافتهقلب در نماز است. بنا بر این 
فضای مجازی نیز کمتر بوده و  هایآسیبدانشجویان بیشتر باشد، 

  خواهد بود. ترایمنورود در این فضا 
 از اجازه کسب به توانمی پژوهش این هایمحدودیت جمله از

در  هانامهپرسش آوریجمع و توزیع برای دانشگاه فرهنگی مسئوالن
 دقیق تکمیل برای کافی زمان دانشجویان، اختصاص میان
 دقیق پاسخگویی به ایشان و تشویق دانشجویان توسط هانامهپرسش

 ایهکلیش و نادرست هایپاسخ ارایه از پرهیز و سئواالت به صحیح و
 انجام برای واقعی و استناد قابل اطالعات به دستیابی منظوربه

 مذهبی -دینی عقاید ابراز به دانشجویان مندیعالقه پژوهش و عدم
  نمود. دینی اشاره احکام و واجبات به عمل زمینه در خود
 واحد چند در هانامهپرسش آتی هایپژوهش در شودمی پیشنهاد لذا
 اطالعات و توزیع متفاوت جغرافیای با اسالمی آزاد دانشگاه از

 رعایت نیز را جنسیت تفکیک توانمی همچنین شود. آوریجمع
  .نمود
دلیل اهمیت نماز در سالمت روحی، روانی و اجتماعی فرد، به

همچنین جامعه و نقش بازدارندگی آن در انجام جرایم و نقش 
 هاییبآسالخصوص اجتماعی علی هایآسیبموثرش در کاهش 

محققان در این زمینه  شودمیوارده از فضای مجازی، پیشنهاد 
دلیل افزایش کاربران فضای مجازی و سایبری در مطالعات خود را به

و آموزشی در جهت  ایرسانهاین راستا قرار داده و با کمک نهادهای 
هر چه بهتر برپاشدن نماز خصوصًا نمازهای یومیه به نوجوانان و 

طور مان همکاری نمایند و نتایج این مطالعات را بهجوانان عزیز 
  گسترده نشر نمایند. 

  
  گیرینتیجه

 نماز سبب هایمولفهعنوان خواندن نماز با حضور قلب و مراقبت به
اجتماعی وارده از فضای مجازی و بهبود زندگی  هایآسیبکاهش 
  .شودمیفردی 

  
 غرب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان از تشکر و قدردانی:

  شود.سپاسگزاری می پژوهش این در انجام همکاری دلیلبه
 با و اختیاری هانامهپرسش تکمیل پژوهش این در انجام تاییدیه اخالقی:

  .است بوده محفوظ اطالعات همچنین بوده و دانشجویان رضایت
  تعارض منافعی وجود ندارد. تعارض منافع:

(نویسنده اول)، نگارنده مقدمه/نگارنده بحث  نوریعالیه سهم نویسندگان: 
شناس/پژوهشگر (نویسنده دوم)، روش زهرا غالمی حیدرآبادی)؛ %٣٠(

)؛ %١٠(نویسنده سوم)، پژوهشگر کمکی ( عصمت سوادی)؛ %٣٠اصلی (
 سیده زهرا زارع)؛ %١٠(نویسنده چهارم)، تحلیلگر آماری ( مریم چمنی

(نویسنده ششم)،  زهرا نوروزی؛ )%١٠((نویسنده پنجم)، پژوهشگر کمکی 
   )%١٠پژوهشگر کمکی (

  های این پژوهش توسط نویسنده اول تامین شده است.هزینه منابع مالی:
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