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Abstract: 
 
Background: Quantitative evaluation of scientific activities of "Namaz" help Policy makers 
to optimize the quality of planning in this area. Therefore, the purpose of this study was to 
measure the research output in the field of "Namaz". 
Materials and Methods: This is a descriptive survey which uses scientometrics approaches. 
The statistical population is the scientific production in the field of "Namaz", which will be 
indexed at SID, IDML, Scopus, WOS and Pubmed by the end of 2018. The year of 
publication, the author, the journal and the subject of these articles were reviewed. 
Results: Respectively 97 and 75 Persian and English articles were indexed in the field of 
"Namaz". Malaysia and University of Malaya have the largest number of articles. The 
effectiveness of Namaz on mental and physical health, adherence to Namaz, tendency to 
Namaz, Namaz and art, secrets of Namaz, review of religious laws related to Namaz and the 
relationship of Namaz with other subjects such as lifestyle, politics, economic health, social 
health, ethical health, responsibility and quality of life are most important topics discussed in 
these articles.  
Conclusion: The results of this research indicate that the number of articles in the field of 
Namaz is low and there are no researchers and journals focused on this topic. Little research 
has been done on Namaz and the various aspects of social, moral, political, and economic 
health. Results can be applied with a holistic approach to different aspects of Namaz in order 
to design applied research plans in this regard.  
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هاي اطلاعاتی داخلی و در پایگاهنماز  با موضوعداد علمی پژوهشگران واکاوي برون
  المللی بین

  
حسین بتولی

1
، زهرا بتولی

2*
  

  

  مقدمه
آدمی و ات روح یترین تجلیکی از پایدارترین و قدیمی

 نیایش و پرستش است ها حسّترین ابعاد وجود انسانیکی از اصیل
توان از استواري و عظمت عمق و اصالت این گرایش را می]. 1[

 ].2[ ده، دریافتشبناهایی که در طول تاریخ براي پرستش بنیان 
عنوان مصداق بارز عبادت اهمیّت زیادي دارد. آیات و نماز به

تعابیر مختلف، درمورد اهمیّت نماز وجود دارد روایات متعددي با 
ها را از ترك آن باز کند و آنکه مؤمنان را به اقامه نماز دعوت می

تکرار شده است. بخشی از » هالصّلا«بار واژه  78در قرآن  .داردمی
این آیات در مورد اهمیّت و جایگاه نماز و بخشی دیگر در مورد 

  اسرار و آثار نماز است.
  

ها و مراتع سسه تحقیقات جنگلؤشناسی کاشان، مدانشیار پژوهش، باغ گیاه. 1
  ایران کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران،

علوم پزشکی کاشان، کاشان،  شناسی، دانشگاهدکتري علم اطلاعات و دانش. 2
  ایران

  نشانی نویسنده مسؤول: *
 دانشکده بهداشتکاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 

                    031 55540111 دورنویس:                                031 55540111تلفن: 

  Batooli91@gmail.comپست الکترونیک: 
  1398/8/14 تاریخ پذیرش نهایی:                                 1398/3/25 :تاریخ دریافت

 بابالهاي اولوالبرنامه یکی ازنماز را سوره رعد  بیست و دوآیه 
نماز را از اوصاف مؤمنان و  سوره بقره سهآیه قرار داده است و در 
ادیان آسمانی که همگی در دعوت به  .داندمتّقین و محسنین می

که در عبادت خدا و دوري از طاغوت قول مشترك دارند، با آن
ظایف گوناگونی را براي شده خود، وتکالیف تعریفمجموعه 
ها، اقامه نماز بوده مشترك تمامی آن اند، ولی قدرل بودهئبندگان قا

نماز در فرهنگ همه ادیان،  جهت، جایگاه خاصّاست. بدین
گونه که تواند بهترین دلیل در اثبات اهمیت آن باشد. همانمی

و » الانبیاءنهج«عنوان از آن به ی الله علیه و آله وسلمپیامبر اکرم صل
ها و مقالات در کتاب ].3[ شیوه تمامی پیامبران یاد کرده است

زیادي به آثار اخلاقی، تربیتی، بهداشتی، اجتماعی، اقتصادي، 
]. با 4سیاسی، خانوادگی و حتی تحصیلی نماز اشاره شده است [

گی، پژوهش در ارتباط توجه به اثربخشی نماز در تمامی ابعاد زند
قرار گرفته است. با توجه  اکنون مورد توجه پژوهشگرانهمبا نماز 
مستلزم  ،ام پژوهشظهاي مالی و سازمانی نریزيبرنامهکه به این

است سنجی هاي علمهاي پژوهشی از طریق روشارزیابی فعالیت
 هاياز فعالیت حاصل علمی هايی یافتهکمّ ارزشیابیابراین بن ]،5[

 را این حوزه ریزانبرنامه و لانسؤوم ،»نماز«در حوزه  پژوهشی

اري یگذاري ریزي و سیاستسازي کیفیت برنامهبهینه جهت

  خلاصه:
ریزي و سازي کیفیت برنامهبهینه جهت را این حوزه ریزانبرنامه ،نماز هاي حوزهپژوهش علمی هايی یافتهکمّ ارزشیابی سابقه و هدف:

المللی هاي اطلاعاتی داخلی و بیندر پایگاه در زمینه نمازداد پژوهشی برون سنجش مطالعه حاضر از هدفرساند. یاري میگذاري سیاست
  است.

است. جامعه آماري پژوهش، سنجی استفاده شده ها از روش علمنوع مطالعه توصیفی است و براي گردآوري داده ها:مواد و روش
 Scopus, WOS, PubMed, SID, Idmlهاي اطلاعاتیدر پایگاه 1397تولیدات علمی پژوهشگران در زمینه نماز است که تا پایان دي 

  اند. سال انتشار، نویسنده، مجله و موضوع این مقالات مورد بررسی قرار گرفت.نمایه شده 
و دانشگاه مالایا، بیشترین تعداد مقاله را به خود  کشور مالزيمقاله فارسی و انگلیسی در حوزه نماز نمایه شده بود.  75و  97به ترتیب  نتایج:

ثر بر از بر سلامت روان و جسم، عوامل مؤتوان به اثربخشی نمترین موضوعات مورد بررسی در این مقالات میاز جمله مهماند. اختصاص داده
  بررسی احکام فقهی مرتبط با نماز اشاره کرد.  ز، تجلی نماز در هنر، اسرار نماز وبندي به نماز، گرایش به نمااقامه نماز، پاي

طور ویژه بر این موضوع حاکی از پایین بودن تعداد مقالات حوزه نماز و نبود پژوهشگران و مجلاتی است که به ،نتایج گیري:نتیجه
سیاسی و اقتصادي صورت گرفته است و  ي اندکی در ارتباط با نماز و ابعاد مختلف سلامت اجتماعی، اخلاقی،هاشمتمرکز باشند. پژوه

نگرانه به ابعاد مختلف موضوع تواند با رویکردي جامعمی این پژوهشاین ابعاد موضوعی مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. نتایج  باید
  کاربردي در ارتباط با این موضوع استفاده شود. هاي پژوهشیمنظور تبیین طرحنماز به

  سنجیداد علمی، پایگاه اطلاعاتی، علمنماز، برون واژگان کلیدي:
803-809 ، صفحات1398 ضمیمه، 7پژوهشی فیض، دوره بیست و سوم، شماره  – نامه علمیدو ماه                                                                   
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 براي مناسبی ابزار تولید علم، بررسی این، بر علاوهرساند. می

 گذشته وضعیت شناخت و ریزي صحیحبرنامه گذاري وسیاست

 تعیین و علمی هايحرکت کردن دارهدف موجب و آورده فراهم
 و ضعف شناسایی نقاط به منجر آن کنار در و پژوهشی هاياولویت

 از یکی]. 6[ شودمی اطلاعات علمی تولید در موجود کمبودهاي

 کلی وضعیت بالطبع و علمی دادبرون هاي بررسیشیوه مدترینآکار

 معتبر اطلاعاتی هايپایگاه در شدهنمایه مقالات بررسی پژوهش،

 علمی تولیدات یکمّ گیرياندازه از مطالعات، نوع این در .است

هر  هايپژوهش فراوانی که کند مشخص تا حدودي تواندمی
 .است آن چگونه روند و فرد هر و علمی رشته هر نهاد، هر کشور،

هاي حوزهدر ارتباط با بررسی تولیدات پژوهشی پژوهشگران 
است. برخی از این تاکنون مطالعاتی صورت گرفته گوناگون، 

 مطالعات به بررسی تولیدات علمی حوزه موضوعی خاص از جمله
 طبّ  ] و10[ هاي بنیادي، سلول]9[ ایدز ]،8[ ]، قرآن و طب7[ قرآن
اند. برخی مطالعات نیز تولیدات پژوهشی پرداخته ]11[ سنتی

دانشگاه علوم پزشکی همچون  مختلفهاي پژوهشگران دانشگاه
را مورد  ]15[ شهرکرد و ]14[ ، ایران]13گیلان []، 12کاشان [

این مطالعات، تولیدات علمی اند. در اکثر بررسی قرار داده
و یا  ]WOS ]17،16[ ،Scopus ]18 استنادي شده در پایگاهنمایه

نتایج بررسی  مورد بررسی قرار گرفته است.] 19-22[ هر دو پایگاه
ها نشان داد تاکنون به بررسی تولیدات علمی پژوهشگران پژوهش

 کاربردهاي به توجه بادر حوزه نماز پرداخته نشده است. بنابراین 

 علمی تولیدات سنجش ارزیابی و در سنجیعلم روزافزون

 علمیداد برون سنجش مطالعه حاضر از هدف پژوهشگران،
لی و اطلاعاتی داخهاي در پایگاه» نماز«در زمینه پژوهشگران 

 سنجی مقالات حوزه نمازهاي علمالمللی است. بررسی شاخصبین

هاي پژوهشی ن طرحمنظور تبیینگرانه بهتواند رویکردي جامعمی
گرفته به منظور شناخت هاي صورتاز پژوهش کاربردي داشته،

  .کند استفادهابعاد مختلف این موضوع 
  الات پژوهشؤهدف و س

داد علمی پژوهشگران درباره برون سنجشهدف این پژوهش 
 سال تا پایان المللیو بین هاي اطلاعاتی داخلیدر پایگاه» نماز«

  سنجی است.هاي علمبر اساس شاخص 2018
  

  مواد و روش ها
از نظر هدف کاربردي است و براي توصیفی و این پژوهش  

سنجی استفاده شده است که به ها از روش علمگردآوري داده
که تا پایان » نماز«بررسی تولیدات علمی پژوهشگران در زمینه 

المللی و هاي اطلاعاتی بین) در پایگاه1397(دي  2018سال 
، Scopusو  Web of Scienceپردازد. می ،اندداخلی نمایه شده

ترین پایگاه استنادي هستند که مقالات مجلات معتبر در تمامی مهم
پایگاه اطلاعاتی است که مقالات  PubMedهاي موضوعی و حوزه

مرکز اطلاعات «کنند. مجلات معتبر در حوزه پزشکی را نمایه می
پایگاه اطلاعاتی است که مقالات تمامی » علمی جهاد دانشگاهی

بانک «شده توسط پژوهشگران ایرانی و هاي موضوعی تدوینحوزه
 شدهمقالات حوزه پزشکی تدوین» اطلاعات مقالات پزشکی ایران

شده در دهند. مقالات نمایهتوسط پژوهشگران ایرانی را پوشش می
المللی و داخلی از ها انتخاب شد تا مقالات معتبر بیناین پایگاه

هاي مورد هاي موضوعی پوشش داده شوند. کلیدواژهتمامی حوزه
هاي اطلاعاتی جستجو و تعداد نتایج جستجو در هر یک از پایگاه

  ارائه شده است. 1 شماره در جدول

  هاي اطلاعاتیفرمول جستجو و تعداد نتایج جستجو در هر یک از پایگاه -1 شماره جدول

  فرمول جستجو  پایگاه اطلاعاتی
تعداد 
  نتایج

تعداد نتایج پس 
از حذف موارد 

  تکراري

Scopus 
TITLE-ABS ( "saying prayer" OR "saying prayers"  OR  "fivefold prayer"  OR  "fivefold 
prayers" OR  "regular prayer habit"  OR  "regular prayer habits" OR  namaz  OR  salat )  
AND  TITLE-ABS ( muslim* OR  islam* ) AND (LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar") OR  

LIMIT-TO ( DOCTYPE , "cp") OR LIMIT-TO (DOCTYPE, "re")) 

65  

75 Pubmed 
(((muslim* OR islam*))) AND (("saying prayers"[Title/Abstract] OR "fivefold 

prayer"[Title/Abstract] OR "regular prayer habit"[Title/Abstract] OR namaz[Title/Abstract] 
OR salat[Title/Abstract])) 

16  

Web of 
Science 

 

TOPIC: ("saying prayer" OR "saying prayers" OR "fivefold prayer" OR "fivefold prayers" 
OR "regular prayer habit" OR "regular prayer habits" OR namaz OR salat) AND TOPIC: 
(muslim* OR islam*) Timespan: All years. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, CPCI-S, 

CPCI-SSH, ESCI. 
55  

Sid »73  »نماز  
97 

Idml »49  »نماز  
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شده از نظر سال انتشار، نویسندگان، عنوان مجله و مدارك بازیابی
و  ن مورد تجزیهخصوص موضوعات مورد تحقیق پژوهشگرابه

  تحلیل قرار گرفت.
  

  نتایج
  در » نماز«مقاله در حوزه موضوعی  97ها نشان داد یافته

این  درصد 60بیش از  .نمایه شده است فارسیاطلاعاتی  پایگاه
توزیع فراوانی مقالات اند. به بعد منتشر شده 1390مقالات، از سال 

ارائه  2موضوع در جدول  بر حسب مجله، نویسنده و» نماز«حوزه 
  شده است.

  بر حسب مجله، نویسنده و موضوع» نماز«توزیع فراوانی مقالات حوزه  -2شماره جدول 
  تعداد مقاله  نام نشریه
 مقاله 7 طب و تزکیه

 مقاله 6 فرهنگ در دانشگاه اسلامی

 مقاله 4هر کدام  دانشگاه علوم پزشکی قم و تربیت اسلامی

 مقاله 3هر کدام  علوم رفتاري و فقه پزشکی

هاي فقه و حقوق اسلامی، تحقیقات نظام تربیتی، افق دانش، پژوهش در دین و سلامت، پژوهشهاي اسلام و پژوهش
شناسی، فرهنگ رضوي، کومش، مطالعات قرآن و حدیث، سلامت،  دین و سلامت، سلامت جامعه، علوم تربیتی و روان

 هاي آموزشیمطالعات هنر اسلامی، نوآوري

 مقاله 2هر کدام 

 مقاله 49 قالهمجله هر کدام یک م 49

  تعداد مقاله  نام نویسنده
زهرا ، معصومه رزاقی، سیده منصوره ذکري، هدي احمري طهراند امامی، سیدرضا موسوي، راضیه نصیرزاده، محمّ

 علیرضا کوهپایی، حسن کریمی یزدي، عابدینی
 مقاله 2هر کدام 

  مقاله 1هر کدام   نویسنده 257
  تعداد مقاله  موضوع

 مقاله 21  دانشجویاننماز و 

 مقاله 18 نماز و سلامت روانی

  مقاله 14 ثر بر اقامه نمازؤعوامل م
 مقاله 11  بررسی حکم فقهی مسائل مرتبط با نماز

 مقاله 10 نماز و بیمار

 مقاله 8هر کدام  نماز و کارمندان، نماز و هنر

 مقاله 7هر کدام  افسردگیآموزان، نماز جمعه، نماز و بندي به نماز، نماز و دانشپاي

 مقاله 6 نگرش به نماز

 مقاله 5 نماز جماعت

 مقاله 4هر کدام  آموزش نماز، نماز و اعتیاد، نماز و مولوي، اسرار نماز

 مقاله 3هر کدام  ، نماز و مسافرساخت ابزار، نماز و کنترل بیمارينماز و سلامت جسمی، 

 مقاله 2هر کدام  تربیت، نماز و زن باردار، نماز و سالمند، نماز و سبک زندگی، نماز و سیاستچیستی نماز، نماز و اضطراب، نماز و 

وضو، رکوع، سجده، نماز و استرس، نماز و بهداشت جنسی، نماز و زناشویی، نماز و سبک هویتی، نماز و سلامت 
ز و شخصیت سالم، فضیلت نماز، نماز و اجتماعی، نماز و سلامت اخلاق، نماز و سلامت اقتصادي، نماز و شادمانی، نما
 پذیري، نماز و معتادؤولیتفعالیت فردي، نماز و کیفیت زندگی، نماز و مخاطب، نماز و مس

 مقاله 1هر کدام 

  
مقاله  97ها حاکی از آن است که ، یافته2 شماره مطابق جدول
طب و «مجلات ه است. عنوان نشریه منتشر شد 68فارسی در 

مقاله   6و  7ترتیب با ، به»فرهنگ در دانشگاه اسلامی« و »تزکیه
سنده ینو 275بیشترین تعداد مقاله را به خود اختصاص داده است. 

نویسنده هر  9. مقاله مورد بررسی مشارکت داشتند 97در نگارش 
نویسنده دیگر هر کدام در نگارش یک مقاله  257 ودو مقاله  یک با

ورد به لحاظ موضوع منتیجه تحلیل مقالات  مشارکت داشتند.

نشان داد مسائل مرتبط با نماز و قشر دانشجو، نماز و بررسی 
ثر بر اقامه نماز و احکام فقهی مسائل ؤسلامت روانی، عوامل م

در این مقالات مرتبط با نماز از جمله بیشترین موضوعاتی است که 
مقاله نیز در  75همچنین نتایج نشان داد،  ها اشاره شده است.به آن
این  درصد 50المللی نمایه شده است که بیش از هاي بینپایگاه

سنده در ینو 209اند. به بعد منتشر شده 2015مقالات، از سال 
  ).3 شماره مقالات مشارکت داشتند (جدولاین تدوین 
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  بر حسب نویسنده» نماز«حوزه  انگلیسی توزیع فراوانی مقالات -3شماره جدول 
  وابستگی سازمانی Hشاخص   تعداد مقاله  نام نویسنده

Ibrahim, Fatimah Binti 14  21  University of Malaya  

Doufesh, Hazem 6  2  Al-Quds University  

Ismail, Noor Azina 4  8  University of Malaya  

Jamari J 4  11  Universitas Diponegoro  

Wan Ahmad, Wan Azman 4  8  University of Malaya Medical Centre  

Ahmad, Siti Anom 3 10  Universiti Putra Malaysia  

Anwar, Iwan Budiwan 3 3  Soeharso Orthopaedic Hospital  

Haeri, Niloofar 3 5  Johns Hopkins University  

Ismail, Rifky 3 6  Universitas Diponegoro  

Saputra, Eko 3 4  Universitas Diponegoro  

Aerts, Stijn 2 1  KU Leuven, 3000 Leuven, Belgium  

Ahamed, Nizam Uddin 2 8  University of Calgary  

Ghazali, K. H. 2 10  Universiti Malaysia Pahang  

Lim, Khengseang 2 13  University of Malaya  

Rabbi, Mohammad Fazle 2 4  Universiti Malaysia Pahang  

 هر کدام با یک مقاله  نویسنده 152

  نویسنده 209  جمع
  

از دانشگاه  Fatimah Binti Ibrahim، 3 شماره مطابق جدول
از دانشگاه قدس   Hazem Doufeshمقاله و 14مالایا (مالزي) با 

نویسنده هر کدام  152مقاله بیشترین آمار مقالات و  6(فلسطین) با 
 209اند. با یک مقاله کمترین آمار را به خود اختصاص داده

کننده در تهیه این مقالات از کشورهاي مختلف نویسنده مشارکت
مقاله بیشترین تعداد مقاله را به خود  23با » مالزي«هستند. 
 ،مقاله 7با  »ترکیه« ،مقاله 12با  »آمریکا«ص داده است. اختصا

مقاله و  4با  »استرالیا«مقاله،  7با هر کدام  »اسرائیل«و  »اندونزي«
هاي بعد قرار مقاله در رتبه 3با هر کدام  »عربستان«و  »ایران«

 85پژوهشگر از  209مقالات مورد بررسی با مشارکت  داشتند.
دانشگاه مالایا (مالزي)  .نگارش شده استدانشگاه/سازمان مختلف 

مقاله، بیشترین تعداد مقاله را به خود اختصاص داده است.  15با 
 4(اندونزي) با  ونیجوروپدیدانشگاه قدس (فلسطین) و دانشگاه 

ها حاکی از آن است که هاي بعد قرار داشتند. یافتهمقاله در رتبه
مجله  .نتشر شده استعنوان نشریه م 64مقاله مورد بررسی در  75

Journal of Physical Therapy Science  مقاله بیشترین  4با
مجله هر کدام با یک مقاله کمترین آمار را به خود اختصاص  57و 
بندي حوزه موضوعی تقسیم 17د بررسی در مقاله مور 75اند. داده

هنر و علوم «مقاله، حوزه  24با  »علوم اجتماعی«شده است. حوزه 
ل هاي اوّمقاله در رتبه 17با  »پزشکی«و حوزه  لهمقا 20با  »انیسان

  .تا سوم قرار داشتند
  
  

  بحث
هاي اطلاعاتی فارسی در پایگاهمقاله  97ها نشان داد یافته

در حوزه موضوعی  المللیهاي اطلاعاتی بینمقاله در پایگاه 75و 
مقالات فارسی و  نویسنده در نگارش 275نمایه شده است. » نماز«

نتایج اند. مشارکت داشته نویسنده در نگارش مقالات انگلیسی 209
تعداد مقالات هر یک از نویسندگان و تعداد مقالات منتشر بررسی 

و  حاکی از عدم وجود پژوهشگرانشده در هر یک از مجلات، 
طور متمرکز در این حوزه موضوعی فعالیت مجلاتی است که به

ه بررسی مقالات انگلیسی نشان داد سهم کشور نتیج. اندداشته
مالزي نسبت به سایر کشورهاي مسلمان در تدوین این مقالات 

از دانشگاه  Fatimah Binti Ibrahim طوري کهبیشتر است؛ به
مقاله بیشترین آمار مقالات را به خود  14مالزي) با کشور مالایا (

علمی مرتبط با ي به بررسی تولیدات اهمطالع است. اختصاص داده
که نتایج آن نیز حاکی از پایین بودن سهم ایران  است قرآن پرداخته

به لحاظ  .]7[ در تولیدات علمی مرتبط با این موضوع است
ترین مطالعات حوزه نماز سه گروه از مهمتوان به میموضوعی، 

بندي پاي«و » نگرش به نماز«، »بر اقامه نماز بررسی عوامل مؤثر«
 آموز اشاره نمود.در قشرهاي مختلف دانشجو و دانش »به نماز

 کسب عواملی همچونها حاکی از آن است که نتایج این پژوهش
 ،عادت و الهی عذاب از ترس شرعی، تکلیف اداي روانی، آرامش

 عوامل همچنین. است دانشجویان در خواندن نماز هاياز انگیزه
 اي،مدرسهدرون فیزیکی اي،مدرسهدرون انسانی خانوادگی، فردي،
 جذب بر مؤثر از عوامل ،محیط و همسالان اي،مدرسه عوامل سایر
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عوامل . استمدارس  جماعت نماز در آموزاندانش شرکت و
مادر، شرکت والدین در مراسم  و نماز خواندن پدرمانند خانوادگی 

برگزاري مانند اي مدرسههبی و تشویق والدین و عوامل درونمذ
. در گرایش به نماز تأثیر دارند ،وقت و وضعیت نمازخانه لنماز اوّ

زیادي در گرایش یا عدم گرایش به نماز دارند.  دوستان تأثیر
رسانی درست، نحوه پخش اذان، استفاده از امام جماعت اطلاع
تواند مینیز شناس، منظم و مقید به حضور به موقع در نماز وقت

د. دعوت از افراد برجسته دانشجویان را به نماز جماعت سوق ده
ن امام جماعت، حضور عنواها در نماز جماعت بهو حضور آن

لان دانشگاه در نماز جماعت، تشویق دانشجویان اساتید و مسؤو
لان با دانشجویان قبل تر مسؤوهاي صمیمیتوسط اساتید و نشست

دارد. بین  ها به نماز جماعت تأثیراز نماز جماعت در گرایش آن
ز برخوردهاي ، عدم استفاده اجماعت نماز درار به شرکت عدم اجب

ها در رابطه با شرکت لان و الگو بودن آنتند، رفتار صحیح مسؤو
ها و سخنان امام جماعت با در نماز جماعت، عدم ریاکاري آن

اي از بخش عمدهشرکت دانشجویان رابطه آماري وجود دارد. 
که از آن جمله مطالعات در ارتباط با بیماران انجام شده است 

تعیین ارتباط بین نگرش دینی بیماران با اقامه نماز،  توان بهمی
تعیین ارتباط اضطراب مرگ با کیفیت بیماران و بررسی تجارب 

اشاره نمود. اثربخشی نماز بر  بیمارانواقعی اعتقادات مذهبی 
موضوعاتی است که توجه پژوهشگران سلامت روانی از جمله 

توان به عنوان نمونه میزیادي را به خود جلب نموده است. به
اثربخشی نماز بر نتایج آن حاکی از مطالعاتی اشاره نمود که 

بیشتر مطالعات  است.، استرس و شادمانی اضطراب ،افسردگی
آموزان صورت گرفته حوزه نماز در ارتباط با دانشجویان و دانش

ها مانند زنان ها نیز در ارتباط با سایر گروهت. برخی پژوهشاس
مطالعاتی نیز به  باردار، سالمندان و افراد معتاد انجام شده است.

تأثیر سجده در سرعت اشاراتی داشته است مانند  نمازعلمی اسرار 
 اوقات با بیولوژیک ساعت پیوند و رابطه ، تبیینگردش خون مغزي

 .اسرار علمی وضو و رضوي حدیث در نماز اسرار ،نماز خاصّ
ترین موضوعات مورد ارتباط نماز و هنر از جمله یکی از مهم

 هايقالیچه در نماز مفاهیم بررسی پژوهشگران بود. انعکاس
 و مسجد ، معماريترکمنی جانمازهاي ،قاجاریه و صفویه محرابی
مطالعات از جمله این  مولانا آثار در نماز تجلینماز و  شناسیفرم

ام فقهی مرتبط با نماز در برخی مطالعات مورد کبررسی اح است.
توان به مواردي همچون بررسی قرار گرفته است که از آن جمله می

حکم فقهی نماز ، نماز آموزش در والدین وظایف فقهی بررسی
نماز،  در حمد از بعد کامل سوره قرائت ، حکم فقهی وجوبمسافر

 معابد اهل کتاب، حکم فقهی وجوب حکم فقهی اقامه نماز در

حمد در  از بعد سوره دو جمعه، حکم فقهی قرائت نماز تعیینی
 بودن قرائت نماز با حنجره مصنوعی،نماز، حکم فقهی صحیح 

العین و حکم فقهی صحیح بودن نماز با پیوند عضو حیوان نجس
ن و بیماران احکم فقهی صحیح بودن رکوع معلولو مردار به انسان 

ارتباط نماز با توان به از جمله سایر موضوعات می اشاره نمود.
سلامت اقتصادي، سلامت  ،سلامت جسمیهمچون  ارديمو

 سبک زندگی وتربیت، اجتماعی، سلامت اخلاق، بهداشت جنسی، 
نتایج این پژوهش حاکی از پایین بودن تعداد  .اشاره نمود سیاست

است. این ی مورد بررسی هاي اطلاعاتمقالات حوزه نماز در پایگاه
داد علمی پژوهشگران در نتیجه با نتایج پژوهشی که به بررسی برون

همچنین  .]8[ خوانی داردهم ،پرداخته است» قرآن و طب«ارتباط با 
طور ویژه بر بهبود پژوهشگران و مجلاتی است که نتایج حاکی از ن

و این موضوع جزء زمینه مطالعاتی  متمرکز باشندنماز موضوع 
 )Batooli )2014این نتایج نیز با نتایج پژوهش  ها باشد.آن
طور که نتایج نشان داد، بررسی ابعاد مختلف همانخوانی دارد. هم

قرار گرفته زیادي نماز از منظر پزشکی مورد توجه پژوهشگران 
داد،  است. بررسی تولیدات علمی مرتبط با قرآن و طب نیز نشان

و دیدگاه قرآن در مورد مسائل ها نقش قرآن در درمان بیماري
 درمانی مورد توجه پژوهشگران بوده است - گوناگون بهداشتی

]8.[  
  

  گیرينتیجه
انتشار مقاله در مجلات معتبر و نمایه شدن این مقالات در 

ساز شناسایی اثربخشی نماز بر تواند زمینههاي اطلاعاتی میپایگاه
ها همچون سلامت جسمی، روانی، اقتصادي و سیاسی حیطهتمامی 
د. با توجه به اهمیت نماز بر تمامی ابعاد زندگی، شوجامعه 

شی پیشگام تلقی شده، نتایج عنوان پژوهتواند بهپژوهش حاضر می
نگرانه به ابعاد مختلف موضوع نماز تواند با رویکردي جامعآن می

ربردي در ارتباط با این هاي پژوهشی کابه منظور تبیین طرح
که شود با توجه به اینبنابراین، پیشنهاد می موضوع استفاده شود.

اندکی در ارتباط با نماز و ابعاد مختلف سلامت  هايپژوهش
اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و اقتصادي صورت گرفته است، این 

ها و ابعاد موضوعی مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. دانشگاه
هاي حیاتی در نظام یکی از زیربخشعنوان حقیقاتی بهمراکز ت

هاي توانند شرایطی جهت افزایش فعالیتمیآموزش عالی، 
ها را فراهم سازند. از جمله این فعالیت» نماز«پژوهشی در حوزه 

» نماز«س مراکز تحقیقاتی ان به موارد زیر اشاره نمود: تأسیتومی
علمی و پژوهشگران هیأت يتشویق و ترغیب اعضا در دانشگاه،

مرتبط با این حوزه، برگزاري ف و تدوین کتاب تألیدانشگاهی به 
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هاي آموزشی براي پژوهشگران دانشگاهی جهت آشنایی با کلاس
هاي پژوهش نماز، تشویق و ترغیب هرچه بیشتر دانشگاهیان روش

هاي مرتبط با نماز، برگزاري سمینارهاي جهت شرکت در همایش
در دانشگاه، برقراري  نمازسیس کانون أتها، دانشگاهدر » نماز«

وهشگران دانشگاهی و حمایت ارتباط بین علماي دینی فعال و پژ
  هاي تحقیقاتی مرتبط با نماز.از طرح

  تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل یک طرح تحقیقاتی مصوب معاونت 

 97187پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با شماره طرح 
نویسندگان مراتب قدردانی خود را از حمایت مالی باشد. می

  دارند.دانشگاه علوم پزشکی کاشان اعلام می
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