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Abstract: 
 
Background: Religiosity includes various dimensions, that due to the religiosity model of Glock and 
Stark, religious practices is one of the 5-dimensions of it. Saying prayer is suggested by religious 
people in Islam Religion and nationality are some factors which people can identify and recognize 
them by. It can create a sense of common group. According to this approach, however, religion is a 
private affair; it can connect human being by having a mutual experience. In order to evaluate this 
impact, this study aimed to investigate of the relationship between saying prayers and social and 
national identities. 
Materials and Methods: This study was done in years 1397-1398, and 294 male and female 
students in all grads and all majors in Kashan University were selected by Cochran formula and 
cluster sampling.  
Results: Findings from 2 variables linear regression indicates the significant impact of saying 
prayers on social identity and it can identify 18 percent of changes in dependent variable. Saying 
prayers has a significant effect on national identity and it can also identify 15 percent of it, also.  
Conclusion: It has been concluded that, by increasing the practice of saying prayers, national and 
social identities will increase. Finally, pushing teenagers and youth to say prayers, can enforce social 
integrity and social and national identities. So the country will be safe against disunion, additionally 
encouragement to saying prayers is a serious barrier against invasion and influence of strangers. 
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 :ي مورديمطالعه(یت اجتماعی و ملی جوانان بندي نماز با هوبررسی ارتباط پاي
  )دانشجویان دانشگاه کاشان

  
محسن نیازي

1
زهرا نوري، 

2
صباح متولیان، 
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  مقدمه
ن یکی از موضوعاتی است که انسان و جایگاه او در جها

بشر، ذهن او را به خود مشغول داشته و هاي ابتدایی وجود از سال
ي موضوع مناسبی براي تفکر و کنکاش بوده است. در جامعه

امروزي نیز انسان از ابعاد گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است. 
و زندگی  باشدمیی از وجود انسان جا که هویت، بخش مهمّاز آن

است، بررسی  اوتأثیر هویت ی تحتشخصی و اجتماعی هر شخص
ها اعم از فردي و اجتماعی از اهمیت زیادي برخوردار هویت انسان

ي کنونی ترین نیازهاي جامعهیابی یکی از مهمیند هویتآفر است.

در ایفاي نقش و از  لین قدمداشتن تعریفی از خود، اوّ است.
ي خاکی، ت و انسان از ابتداي ظهور بر کرهبودن اسمقدمات انسان
  ].1[ یستی و چیستی خود پرسیده استمرتب از ک

  

، دانشگاه کاشان ،حقوق و علوم انسانی ، دانشکدهگروه علوم اجتماعی ،استاد. 1
  کاشان، ایران

حقوق و علوم دانشکده شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشجوي دکتري جامعه. 2
  ، کاشان، ایراندانشگاه کاشان،  انسانی

  نشانی نویسنده مسؤول: *
 8731753153بلوار قطب راوندي  کدپستی:  6کیلومتر ، کاشان

  031 55913758دورنویس:                                     09216461509تلفن: 

  Sabah.motevalian@gmail.comپست الکترونیک: 
  1398/9/18 تاریخ پذیرش نهایی:                               1398/4/20 :تاریخ دریافت

سازي این امکان را براي یک کنشگر اجتماعی فراهم یند هویتآفر
هاي بنیادي و معطوف به کیستی و چیستی سازد که براي پرسشمی

یندي آتنها فرکننده پیدا کند. هویت نهو قانع خود پاسخی مناسب
ي معناسازي نیز به واسطهبراي خودشناسی کنشگران است، بلکه 

مفهوم هویت و ي ]. اهمیت و رواج فزاینده2گیرد [آن صورت می
ي معاصر، ناشی از واقعیتی است که مضامین مربوط به آن در دوره

نامیده  - حرکت از جامعه سنتی به جامعه مدرن -  دوران گذار
اي که موجب تغییرات شدید هویتی شده است. در شود؛ دورهمی

هاي ها مبتنی بر ویژگیافراد و گروه سنتی، هویت اجتماعی جوامع
و رفتارهاي فردي که ها انتسابی است؛ اما در جوامع مدرن، ویژگی

اند، مبناي هویت اجتماعی آنان به ها را کسب کردهخود افراد آن
شناسی گیري جامعهرو در جامعه معاصر، جهترود. از اینشمار می

هاي اکتسابی در شکل روزافزون ویژگیفرهنگ، توجه به اهمیت 
چه که در با توجه به آن ].3[ دادن به هویت اجتماعی است

توضیحات فوق مطرح شده است؛ هویت در بافت اجتماعی و 
بافت تاریخی و اجتماعی  ي مهمّگیرد و دین جنبهتاریخی شکل می

ترین ترین و قوينیز مذهب کهن Eriksonعقیده به]. 4است [
است که باعث ظهور و بروز اطمینان و تعهد به یک نهادي 

آمیز بحران موفقیت بندي، براي حلّشود که این پايایدئولوژي می

   خلاصه:
شمار مناسک دینی یکی از پنج بعد آن به، Starkو  Glockداري داري ابعاد متفاوتی دارد که براساس مدل دیندین سابقه و هدف:

است. مذهب و ملیت عناصري هستند که مردم به د سفارش بزرگان دینی قرار گرفته دین اسلام بسیار موربندي به نماز در آید. پايمی
شود آورند. اگرچه مذهب امري شخصی تلقی میمشترك گروهی را به وجود می کنند و حسّها خود را شناسایی و تعریف میي آنوسیله

ي مندبندي به نماز و هویتاین مطالعه به بررسی ارتباط میان پايدهد. دیگر پیوند میها را به یکاما با ایجاد تجربیات مشترك نوع انسان
  پرداخت.اجتماعی و ملی جوانان 

پسر از تمامی مقاطع و دانشجوي دختر و  294، تعداد شدانجام  1397-98در این پژوهش که در سال تحصیلی  ها:مواد و روش
  .تحت بررسی قرار گرفتنداي گیري خوشهفرمول کوکران و نمونه استفاده ازهاي موجود در دانشگاه کاشان با رشته

بندي به نماز بر هویت اجتماعی معنادار است و دهد که تأثیر متغیر مستقل میزان پايمتغیره نشان میهاي رگرسیون خطی دویافته نتایج:
 باشدمیبندي به نماز بر هویت ملی نیز معنادار پايتأثیر چنین میزان درصد از تغییرات متغیر وابسته مذکور را تبیین کند و هم 18تواند می

  درصد از هویت ملی را تبیین کند. 15تواند و می
افزایش میزان هویت اجتماعی و ملی در  تواند باعثمی ،بندي به نمازافزایش پاياست که این بیانگر  آمدهنتایج به دست گیري:نتیجه

توان احساس هویت اجتماعی، همبستگی اجتماعی و هویت ملی نان و جوانان به برپایی نماز، میترغیب نوجوا نتیجه، باشود. درجوانان 
  ر را از دام تفرقه دور نگه داشت.آنان را افزایش داد و کشو

  نماز، هویت، جوانان، هویت اجتماعی، هویت ملی کلیدي: واژگان
 835-842 ، صفحات1398 ضمیمه، 7پژوهشی فیض، دوره بیست و سوم، شماره  –نامه علمیدو ماه                                                                 
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، امري اجتماعی دوره نوجوانی و جوانی و کسب هویت -  روانی
مذهب، نژاد و  Gordonمطابق با نظر  ].5اساسی است [ مهم و

خود را شناسایی و  هاي آنملیت عناصري هستند که مردم به وسیله
آورند. مشترك گروهی را به وجود می کنند و حسّتعریف می

شود اما با مطابق این دیدگاه، اگرچه مذهب امري شخصی تلقی می
دهد ها را به یکدیگر پیوند مینوع انسان ،ایجاد تجربیات مشترك

هیچ ن کنوتا .ستشر ابتمایز  صلیاجه وین دطور کلی، به ].6[
 یا هیچو ست اده اندبروز ینی ت دحیاد جواي از ونشانهنی احیو
ندگی اي زبري تمهیدان عنوبهان آن را ست که بتوده انکرري کا

یخ بشر هیچ رتادر برعکس ب آورد. به حساگ او مراز پس 
م سالاشته باشد. این نداي دگونهیافت که بهان نمیتواي را قبیله
بر ابردر تسلیم سایه در ین سالمت ، استزي اسالمساي برنامه

دست او بهبخش تنین حیااقورات و ستوو اجراي دلهی امشیت 
رات و مقر، نیناقوي که همهاست ین بدیهی ابنابر، یدآمی
ن و نساروان اسالمت ل و مش خیااي آرابرم، راه را سالي اهامهبرنا

بین ه در یدگادین زد. از اساده ماار و آهمودن او، هللا بواتحقق خلیفه
ردار الیی برخوه واجایگاز از نمام، سالانین اقوو ها برنامهم تما
زي ساآن در آرامبه نقش  طور مستقیمبه، مختلفت یاو در آست ا

]. 7ست [ره شده اشاروح و روان ابی داشاقلب و شفابخشی درون، 
نماز امري است الهی که تحقق آن همانند سایر امور داراي ظاهر و 

 است. ه شدهجهت آن اشارباطن است که در متون دینی به هر دو 
بندي به هاي اجتماعی اندکی پیرامون موضوع نماز و پايپژوهش

هاي موجود منظر آن در ایران انجام گرفته است و بیشتر پژوهش
رغم اند. علینی نماز را مورد بررسی قرار دادهشناختی و دیروان

نقش ها به پژوهش در این زمینه، برخی پژوهش تعداد محدود
تحکیم و تقویت ]، 8ي جمعی [اجتماعی نماز در گسترش روحیه

]، هویت 10جنایت [ جلوگیري از وقوع جرم و ،]9بنیان خانواده [
 اندهاشاره داشت ]12] و افزایش همبستگی اجتماعی [11اجتماعی [

بر این  .اندها با روش کیفی انجام گرفتهکه البته تمامی این پژوهش
رتقاي هویت اجتماعی برپایی نماز در ا اساس این پژوهش به نقش

ی پرداخته است. د بر جوانان و با استفاده از روش کمّو ملی با تأکی
زیرا که  ،اي برخوردار استو جوانی از اهمیّت ویژه یمقطع نوجوان

و به هر شود میآغاز  مقطع ثبات شخصیت هر انسانی در این
د و به شوغالباً به همان صورت تثبیت می ،ردنحوي که شکل گی

روزه بیش از هر زمان دیگري ام دارد.همین دلیل اهمیت زیادي 
هاي تقویت احساس مذهبی و روش ينیازمند تفکر درباره

تواند نماز می برپایی هستیم. جوانانرفتارهاي خداجویانه در میان 
پژوهش تیب ین ترابه  .مؤثّر باشد تحکیم هویت اجتماعی و ملیدر 

کوتاه بر معرفی دانش دینی و مدخلی حاضر نیز که درآمد و 
صدد شناخت و  در ،شناختی استاي جامعهپژوهی با رویهدین
شخصیت انسانی و  ينقش و اثرات نماز در پرورش و ارتقاین یتب

باشد. با می دانشجویی خاصّ يهدر جامع فضایل اخلاقی جوانان
نماز در  خصوصهمناسک دینی بتوجه به نقش و اهمیت دین و 

جامعه و زندگی جوانان، این پژوهش بر آن است تا به این پرسش 
ري بر هویت اجتماعی ثیأبندي به نماز چه تپاي که پاسخ دهد

  جوانان دارد؟
  

 هامواد و روش
بررسی ارتباط پژوهش حاضر در صدد  کهاین با توجه به

ها در سطح است و متغیربندي نماز با هویت اجتماعی جوانان پاي
فرد مورد بررسی و سنجش قرار گرفته، نتایج نیز در همین سطح 
توصیف و تحلیل خواهد شد. بنابراین انتخاب روش پیمایشی آن 

و با  شودتحلیلی و کاربردي محسوب می - هم از نوع مقطعی
ها در این پژوهش بسیار مناسب هدف توصیف و تبیین داده

با  این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه وهاي باشد. دادهمی
ساختن اخلاقی از قبیل: مطلعد بر رعایت ملاحظات تأکی

که از اطلاعات او به خوبی محافظت کننده از موضوع و اینشرکت
شد و مشارکت در انجام تحقیق بار مالی براي او نخواهد خواهد 

جامعه  یداشت و همچنین پژوهش حاضر با موازین دینی و فرهنگ
ي آماري این جامعهوري شده است. آجمع ،مغایرتی نخواهد داشت

شان در تمامی پژوهش شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه کا
ادبیات و  :شامل ،هاي موجود در این دانشگاهمقاطع و تمامی رشته

مهندسی، هنر و معماري در  - انسانی، شیمی، علوم پایه، فنیعلوم
گیري در این تحقیق روش نمونهباشد. می 1397- 98سال تحصیلی 
 گیرينمونه اي بوده است. درمرحلهاي چندگیري خوشهروش نمونه

 در بعد و انتخاب »هاخوشه« لاوّ مرحله در، ايمرحلهچند ايخوشه
 .شوندمی انتخاب یتصادف صورت به »افراد« خوشه هر دوم مرحله

 بین از سپس و دانشگاه کاشان در پژوهش حاضر ابتدا
 طوربه دانشکده هر دختر و پسر از ي»هانمونه«، هاي آندانشکده
ها از منظور دستیابی به دادهبهشدند. درنهایت،  انتخاب تصادفی

ماه زمان صرف  1ها حدود طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آن
 میزان حجم نمونه براساس فرموللازم به توضیح است این  .شد

آن اعمال شده است. آمار دقیق  و در شرایط بیشترین حدّ کوکران
حجم نمونه پس از توزیع پرسشنامه مقدماتی و برآورد واریانس 

  نفر تعیین شده است. 294دقیق متغیرها در بین دانشجویان تعداد 
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  تعاریف مفهومی و عملیاتی
دانشجویان » هویت«متغیر وابسته در تحقیق حاضر 

ماعی و هویت ملی سنجیده شده که با ابعاد هویت اجت باشدمی
اي و متغیرهاي زمینه باشدمی» نماز«تغیر مستقل تحقیق م است.
 ي محلّدانشکدهق عبارتند از: جنسیت، وضعیت تأهل و تحقی

بندي نسبت به نماز: در این تحقیق براي تحصیل. تقید و پاي
گویه در  16بندي دانشجویان به نماز از سنجش میزان تقید و پاي

در مجموع هویت اجتماعی:  قالب طیف لیکرت استفاده شده است.
توان گفت هویت اجتماعی معرف آن حوزه و قلمرویی از می

خود را متعلق، منتسب  »ما«حیات اجتماعی است که فرد یا ضمیر 
داند و در برابرش احساس تعهد و تکلیف ن میه آو مدیون ب

]. در این تحقیق 13[ دهدکند و بخشی از هویت او را تشکیل میمی
استفاده از پژوهش براي سنجش هویت اجتماعی پاسخگویان با 

 گویه در قالب طیف لیکرت استفاده شده است. 5] از 14نیازي [
هاي مثبت ها و نگرشاي از گرایشهویت ملی مجموعههویت ملی: 

کننده بخش و یکپارچهنسبت به عوامل، عناصر و الگوهاي هویت
در این  ].15[ عنوان یک واحد سیاسی استدر سطح یک کشور به
خگویان با استفاده از پژوهش هویت ملی پاس تحقیق براي سنجش

گویه در قالب طیف لیکرت  9]، از 16ارمکی و غفاري [ آزاد
استفاده شده است. در این تحقیق براي تعیین اعتبار ابزار تحقیق 
(پرسشنامه) از روش اعتبار صوري استفاده شده است. همچنین 

فاده از بر استشایان ذکر است که براي تدوین پرسشنامه علاوه
در  استفاده شده است.هم تحقیقات گذشته از مبانی نظري تحقیق 

ي نظران در حوزهنیز از نظر متخصصان و صاحباعتبار صوري 
هاي مورد ر مورد انطباق پرسشنامه با ویژگیموضوع مورد مطالعه د

انتظار بهره گرفته شده است. در تحقیق حاضر، براي سنجش پایایی 
ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. آلفاي ابزار تحقیق، از 

  د:شویه مئمتغیرهاي مورد نظر در جدول زیر ارا
  

  میزان پایایی متغیرهاي مستقل و وابسته -1جدول شماره 
  میزان پذیرش  آلفاي کرونباخ  متغیرها

  قابل قبول  75/0  بندي به نمازپاي
  قابل قبول  71/0  هویت اجتماعی
  قبولقابل   73/0  هویت ملی

  
ک پرسشنامه در با توجه به روش تحقیق مورد استفاده، از تکنی

در این  ها استفاده شده است.آوري دادهسطح فردي براي جمع
ها، با ها به کامپیوتر و پردازش آنقسمت، پس از انتقال داده

متغیري از یک هايه توزیعبا ارائ SPSSافزار گیري از نرمبهره
ي تلخیص شده و نیز ارائهآوريهاي جمعدادهچگونگی توزیع 

مرکز و  هاي گرایش بهمتغیري و برخی از سنجههاي یکتوزیع
هاي پراکنش متغیرهاي وابسته و مستقل تحقیق، به اجمال سنجه
  .هاي تحقیق توصیف شده استداده

  
 نتایج

درصد  6/54 اي نشانگر آن است کهیرهاي زمینهمتغ
باشند. در نمونه مورد درصد مرد می 4/45 پاسخگویان زن و

ند. هستدرصد متأهل  2/9درصد پاسخگویان مجرد و  3/81بررسی 
درصد از پاسخگویان در  7/17دهند که ها نشان میافتههمچنین، ی

 5/39درصد در دانشکده علوم انسانی،  3/32دانشکده علوم پایه، 
کده درصد در دانش 7/0درصد در دانشکده فنی و مهندسی، 

دانشکده شیمی مشغول به  ها دردرصد از آن 4/3معماري و هنر و 
  باشند.تحصیل می
  بندي به نمازتقید و پاي

گویه سنجیده شده  16ها، این متغیر با با توجه به یافته
، 7است. کرانه پایین یا حداقل امتیاز پاسخگویان از این متغیر 

و  35دامنه تغییرات این متغیر  و 42حداکثر یا کرانه بالاي آن 
و انحراف معیار آن  5069/31میانگین نمره پاسخگویان برابر با 

بندي مطابق با طیف لیکرت جا که متغیر پاياست. از آن 99761/3
ها، ) گویهComputeاي بوده است، در صورت ترکیب (سه درجه

نسبی تشکیل  - ايبندي به نماز به صورت فاصلهر پايمتغی
نسبی قابلیت تبدیل به  -  ايجا که متغیرهاي فاصلهشود، و از آنمی

ي بین فاصله =d ��فرمول متغیرهاي ترتیبی دارند متناسب با 
و با  سطح (کم، متوسط و زیاد) مشخص 3ها در گویه

ترتیبی تبدیل شده است. بر  ی بهکدگذاري دوباره متغیر از کمّ
در جدول بندي پاسخگویان به نماز تقید و پاياین اساس، میزان 

  زیر ارائه شده است.
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 بندي پاسخگویان به نمازتوزیع فراوانی مطلق و نسبی میزان تقید و پاي - 2جدول شماره 

 درصد تجمعی درصد خالص درصد فراوانی بندي به نمازتقید و پاي

 

 8/23 8/23 5/23 69 کم

 3/79 5/55 8/54 161 متوسط

 7/20 4/20 60 زیاد

0/100 
 6/98 290 جمع

 4/1 4 پاسخبی  0/100

 0/100 294 جمع

 
 5/23بندي به نماز در بین براساس جدول فوق، میزان تقید و پاي

و متوسط  درصد در حدّ 8/54کم،  درصد از پاسخگویان در حدّ
در این تحقیق براي سنجش  باشد.زیاد می درصد در حدّ 4/20

 5میزان هویت اجتماعی پاسخگویان با استفاده از پژوهش نیازي از 
هاي براساس دادهگویه در قالب طیف لیکرت استفاده شده است. 

گویه سنجیده شده است. کرانه پایین یا  5موجود، این متغیر با 

، حداکثر یا کرانه بالاي آن 5این متغیر حداقل امتیاز پاسخگویان از 
باشد. میانگین نمره می 10و دامنه تغییرات این متغیر  15

 33193/2و انحراف معیار آن  6678/12پاسخگویان برابر با 
هاي فوق، میزان هویت اجتماعی با توجه به گویه باشد.می

پاسخگویان مورد بررسی قرار گرفته است. در جدول زیر 
  ه شده است.ئتحقیق در این مورد اراهاي داده

  
 توزیع فراوانی مطلق و نسبی میزان هویت اجتماعی -3جدول شماره 

 درصد تجمعی درصد خالص درصد فراوانی هویت اجتماعی

 6/16 6/16 3/16 48 کم

 7/54 1/38 4/37 110 متوسط

 3/45 6/44 131 زیاد

 3/98 289 جمع 0/100
0/100 

 7/1 5 پاسخبی

    0/100 294 جمع
 
درصد  3/16هاي جدول فوق، میزان هویت اجتماعی اساس یافتهبر

 6/44متوسط و  درصد در حدّ 4/37کم،  از پاسخگویان در حدّ
در این پژوهش، براي سنجش همچنین  باشد.زیاد می درصد در حدّ

ارمکی و غفاري،  پژوهش آزادهویت ملی پاسخگویان با استفاده از 
براساس  گویه در قالب طیف لیکرت استفاده شده است. 9از 
گویه سنجیده شده است. کرانه پایین یا  9ها، این متغیر با یافته

آن  ، حداکثر یا کرانه بالاي6حداقل امتیاز پاسخگویان از این متغیر 
باشد. میانگین نمره می 21و دامنه تغییرات این متغیر  27

 93095/2و انحراف معیار آن  5260/20پاسخگویان برابر با 
ه شده ئهاي تحقیق در این مورد ارادر جدول زیر داده باشد.می

  است.

  
 توزیع فراوانی مطلق و نسبی میزان هویت ملی پاسخگویان -4جدول شماره 

 درصد تجمعی درصد خالص )درصد( فراوانی هویت ملی

 

 2/14 2/14 9/13 41 کم

 4/56 2/42 5/41 122 متوسط

 6/43 9/42 126 زیاد

0/100 
 3/98 289 جمع

 7/1 5 پاسخبی  0/100

 0/100 294 جمع
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درصد از  9/13هاي پژوهش میزان هویت ملی براساس یافته
 9/42متوسط و  درصد در حدّ 5/41کم،  پاسخگویان در حدّ

این بخش، به تجزیه و تحلیل  در باشد.زیاد می درصد در حدّ
، یات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتها پرداخته شد و فرضداده
 مستقل Tهاي منظور آزمون فرضیات از آمارهبه

"“Independent t-testطرفه  ، تحلیل واریانس یک
"Anova" .در ادامه میزان  و رگرسیون استفاده شده است
 Tل با استفاده از آماره بندي به نماز براساس وضعیت تأهايپ

ن در اهلأتن و مامنظور بررسی تفاوت میان مجردمستقل به
  د:شوه میئنماز ارابندي به پاي

  
  هلأبندي به نماز براساس وضعیت تمقایسه میزان پاي -5جدول شماره 

 t T P  میانگین میا  فراوانی  هلأت  متغیر

  بندي به نمازتقید و پاي
  088/0  65/31  238  مجرد

014/0  
  065/0  59/31  27  هلأمت

  
ندي به نماز پاسخگویان بر بي میزان پايجدول فوق بیانگر مقایسه

مستقل حاکی از آن  tي آمارهباشد. نتایج حاصل از حسب تأهل می
هل أبندي به نماز در وضعیت تاست که در میانگین میزان پاي

هاي )، تفاوت>05/0Pتفاوت وجود دارد و با توجه به (
  باشد.شده از نظر آماري معنادار میمشاهده

  بندي به نماز بر میزان هویت اجتماعیثیر پايأت 
بندي به نماز (متغیر در جدول زیر رابطه بین میزان پاي

مستقل) و میزان هویت اجتماعی (متغیر وابسته) نشان داده شده 
  است.

  
  بندي به نماز بر هویت اجتماعیتحلیل رگرسیونی تقید و پاي -6جدول شماره 

بندي به نماز و میزان پاي
  هویت اجتماعی

  )Rضریب همبستگی (
 Rضریب تعیین (

squares(  
  )β(  )constantضریب بتا (

B  
  داريسطح معنی

)p(  

180/0  032/0  18/0  
357/9  
105/0  

002/0  

 
دهد که با توجه به سطح نشان می 6ي هاي جدول شمارهیافته
بندي تقید و پاي ،متغیر مستقل تأثیر )>05/0P( 002/0داري معنی

درصد از  18تواند ر هویت اجتماعی معنادار است و میبه نماز ب
ي مذکور را تبیین کند. ضریب بتا حاکی از تغییرات متغیر وابسته

بندي به نماز بر هویت متغیر تقید و پايثیر خالص أآن است که ت
ی ي علّبطهي وجود رافرضیه بنابرایناست،  18/0عی برابر با اجتما

هویت اجتماعی مورد تأیید بندي و تقید به نماز و ) بین پاي(تأثیر
  گیرد.قرار می

  بندي به نماز و میزان هویت ملیرابطه بین میزان پاي
بندي به نماز و میزان پايدر جدول زیر رابطه بین میزان 

  هویت ملی نشان داده شده است.

  
  بندي به نماز بر میزان هویت ملیتحلیل رگرسیونی میزان پاي -7جدول شماره 

بندي به نماز و میزان پاي
  هویت اجتماعی

  )Rضریب همبستگی (
 Rضریب تعیین (

squares(  
  )β(  )constantضریب بتا (

B  

  داريسطح معنی
)P(  

155/0  024/0  155/0  
955/16  
113/0  

002/0  

  
دهد که با توجه به سطح نشان می 6ي هاي جدول شمارهافتهی

بندي تقید و پاي ،ثیر متغیر مستقلأت )>05/0P( 002/0داري معنی
درصد از  15/0تواند میاز بر هویت ملی معنادار است و به نم

د. ضریب بتا حاکی از ي مذکور را تبیین کنتغییرات متغیر وابسته
بندي به نماز بر هویت خالص متغیر تقید و پاي آن است که تأثیر

ی ي علّ ي وجود رابطهفرضیه بنابرایناست،  0/ 15ی برابر با مل
تأیید قرار ز و هویت ملی مورد بندي و تقید به نما) بین پاي(تأثیر
  گیرد.می
  

  بحث
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طور که گفته شد این مقاله در پی آن بود که تأثیر همان
 ؛بندي به نماز را بر هویت اجتماعی و هویت ملی بررسی کندپاي

ها و براي دستیابی به این هدف به بررسی و تجزیه و تحلیل داده
بندي بینی متغیر مستقل میزان پايبررسی میزان قدرت تبیین و پیش

ست. به نماز در متغیر وابسته هویت اجتماعی و ملی پرداخته شده ا
طرفه حاکی از آن است ي تحلیل واریانس یکنتایج برآمده از آماره
بندي به نماز هاي مختلف از لحاظ میانگین پايکه بین دانشکده

ي آن است که دهندهتفاوت معناداري وجود ندارد و این امر نشان
ي خاص توان به یک دانشکدهنماز را نمیبندي به میزان پاي

آمده از این دستاختصاص داد و به دلیل معنادار نبودن نتایج به
نتایج حاصل از  نظر شد.یات صرفئي جداول و جزهئآماره، از ارا

بندي دهنده آن است که در میانگین میزان پايمستقل نشان Tآماره 
تفاوت وجود دارد و با به نماز در بین دانشجویان مجرد و متأهل 

شده از نظر آماري هاي مشاهدهداري، تفاوتتوجه به سطح معنی
 ، دانشجویان مجردبندي به نمازباشد. در میزان پايمعنادار می

ن بالاتري را ، میانگی)59/31( نسبت به دانشجویان متأهل )65/31(
داري میان دو متغیر تفاوت معنیاند. اما به خود اختصاص داده

اي جنسیت میان زنان و بندي به نماز و متغیر زمینهل پايمستق
آمده از دستدلیل معنادار نبودن نتایج بهبه و مردان مشاهده نشد
همچنین  نظر شد.یات صرفي جداول و جزئهاین آماره، از ارائ

دهد که تأثیر متغیر هاي رگرسیون خطی دومتغیره نشان مییافته
ر هویت اجتماعی معنادار است و به نماز ببندي مستقل میزان پاي

درصد از تغییرات متغیر وابسته مذکور را تبیین کند.  18تواند می
بندي ثیر خالص متغیر میزان پايأضریب بتا حاکی از آن است که ت

خوانند، ) است. در افرادي که نماز می18/0به نماز برابر با (
ي شود. یافتهیه ماحساس هویت اجتماعی به میزان بیشتري مشاهد

)، 1397آمده از پژوهش توکلی و سجادي (دستحاضر با نتایج به
  ) همخوانی دارد. در نتیجه1397دي () و محم1397ّشیرافکن (

، انسجام، هر جامعه براي قوام و دوام خود توان گفت از الزاماتمی
باشد. در جهت تحقق این امر، وحدت و همدلی افراد جامعه می

عی و هویت ملی از عناصر اساسی انسجام و هویت اجتما
هاي این پژوهش، نقش آیند. یافتههمبستگی اجتماعی به شمار می

بسیار مؤثر نماز بر هویت اجتماعی و نیز هویت ملی را نشان 
دهند. با افزایش میزان تقید به نماز، شاهد افزایش هویت می

اجتماعی در  اجتماعی جوانان هستیم. متقابلاً بیشترین میزان هویت
ده است. شسطح پایین در بین افراد بدون تقید به نماز مشاهده 

تواند احساس یگانگی و همبستگی با یکی از دلایل این امر می
دارند و می صورت روزانه نماز به پاها نیز بهافرادي باشد که آن

ک کشور مسلمان کم هم عنوان یي ایران بهها در جامعهتعداد آن
ي میزان هویت ملی در بین جوانان نیز بر آن، مطالعههنیست. علاو

متغیره هاي رگرسیون خطی دودهد. یافتهنتایج مشابهی را نشان می
از بر بندي به نمدهد که تأثیر متغیر مستقل میزان پاينشان می

درصد از تغییرات متغیر  15تواند هویت ملی معنادار است و می
ثیر ضریب بتا، حاکی از آن است که تأ. وابسته مذکور را تبیین کند
) 15/0یت ملی برابر با (بندي به نماز بر هوخالص متغیر میزان پاي

ترتیب میزان هویت ملی پایین در بین افراد با تقید کم بدین .است
شود و با افزایش میزان تقید به نماز شاهد به نماز مشاهده می

صورت فرد، خود  ینباشیم. زیرا در اافزایش میزان هویت ملی می
احساس همبستگی بیشتري با  ،ي مسلمان دانستهرا بخشی از جامعه

   آن جامعه دارد.
  

  گیرينتیجه
با توجه به نقش بسیار مؤثر نماز در افزایش هویت 

ها و نهادهاي کلان و اجتماعی و هویت ملی، لازم است سازمان
میانی مربوطه از جمله صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران، 

ارشاد اسلامی، وزارت فرهنگ و سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت 
آموزش و پرورش و سایر نهادهاي جامعه در جهت تبلیغ فرهنگ 
نماز متناسب با روحیه و شرایط جوانان با استفاده از ابزارهاي نوین 

و اقدام جدي و مستمر مبذول نمایند تا کنند ریزي ، برنامهارتباطی
با افزایش فرهنگ نمازخوانی شاهد افزایش هویت اجتماعی و ملی 

جتماعی و ملی با ایجاد همبستگی ا یمدر ادامه بتوان ،در جامعه بوده
لازم بر نفوذ بیگانگان ایجاد کنیم. مانعی در برا از تفرقه دوري کرده،
هایی حدودیتژوهشگر در انجام این پژوهش با مبه ذکر است که پ

بندي به آن در ی پیرامون نماز و پايهاي کمّاز قبیل فقدان پژوهش
ها در این زمینه کیفی رو شد. اکثر پژوهشبهارتباط با جامعه رو

  اند. شناختی به این موضوع پرداختهاز منظر اعتقادي و روان ،بوده
  

  تشکر و قدردانی
گاهی در شهر کاشان حاصل تحقیقی دانشاین پژوهش 

وسیله از کلیه افرادي که در انجام این تحقیق ما را باشد، بدینمی
  شود.اند، تشکر و قدردانی مییاري نموده
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